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EDITAL DE TOMADA DE PREÇO  N°. 01100312018 - CPI- 
PROCESSO N° 0110031201.8 

DATA DA REALIZAÇÃO: 2611012018 
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: às 09h00min (horário oficial de Brasília - DF) 

LOCAL: Prefeitura do Município de Atará - Pará 

O MUNICÍPIO DE ACARÁ .- ESTADO DO PARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ/PA, 
com sede a Várav São Jose p° 120, Bairro Centro, cidade de Acara/PA, por ir,termedio da 
Ilustríssima Sra. Prefeita Municipal de Acará/PA, mediante Comissão Permanente de Licitação 
designado peia Portaria i °  04I42017-GAB, de 02 de janeiro de 2017, publicada em 02 dt janeiro 
de 2017 quadro de Avisos da Prefeitura Municipal do Acara - Pará, torna publico para 
conhecimento dos interessadts que fará realizar processo Ucitatório na modalidade TOMADA 

: 

	

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

A sessão de processamut da TOMADA DE PREÇO  srá realizada no horário e data 
supracitados no ch'm 06 (t eis) e seguintes, e será conduzida pelo Presidente e Membros da 
Comissão Permanente de 'Licitação, designados nos autos do proceeso em epígrafe, 
acompanhada pele Assessoria Tecnica e Juridica do Municipio e demais interessado: que se 
fizerem presentes Naausência ou impedimento de qualquer um dos membros da Comissão 
Permanente de Licitação inditado neste Edital, poderão atuar outros servidores oficialmente 
capacitados e designados pela administração municipal 

O Edital: completo e maiores nformações' poderão ser obticos na Sala do Departamento de 
Licitações, prédio da Prefeitura Municipal do Acara, Estado do Para, sito a Trav. São Jose n° 
120, Bairro Centro, cidade deAcará/PA, no horário das 09h00min às 13h00min, a partir de sua 
publicação nos órgãos of tais de publicidade, ate a penúltima data anterior aquela estipulada 
para sua abertura, desde quea empresa tenha feito a visita técnica e a caução da garantia da 
proposta, local este disponível tombem a partir da publicação do edital onde possa ser 
examinado e adquirido o projeto b.isico e demais elementos cunstantes de seus anexos 

1 L& LEGISLAÇÃO REGENTE DA LICITAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

11 O procedimento lici torio obedecera, integralmente, a Lei Federal n° 8 666/93, a Lei 
Complementar n° 123/06 e suas alterações e demais normas e exigências 'egais e 
regulamentares pertinentes deste Edital, inclusive no tocante ,a fiscalização e acompanhamento 
pela Prefeitura MunicipaldeAçaráIPA 

Contratação de Empresa de engenhar ia para 
Senhora de Naàré 1; 20 de. março; Bom futuro. 

sala de aulas na escola municipal Nova Aliança e 
Construção de uma pequena quadra sem cobertura, com ampliação da escola loc4luzada 
na '2omunidnde do Urucare neste Município de Acara Pará, conforme Projeto, lanilha 

PREFE1~ C.,  
Trave%a SiNo jui, 7 120 - ir ça da Matriz Centro - Acara 1 Pará - CEP 68690-00 

2. DO OBJETO 

2.1. Apresente licitação tëm. corno objeto 
construção das escolas municipal Nossa 
Conclusão da construção de G3 (três) 
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Orçamentaria, Especificações e Normas Técnicas, constante dos anexos desta TOMADA DE 
PREÇO, que são partes integrante e indivisível do presente instrumento convocatório.  

3.DOPRAZO 

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 AcarS/PA. 

4. DÓ VALOR ESTIMADO PAA CONTRATAÇÃO 

4.1. Ovalc,r global máximo estimado pela Prefeitura Municipal de Acará para a realização da 
obra está; em conformidade com o disposto no inciso X do art.40 da Lei n. 8.666193. 

4.1.1; Ovvalor estimado da presente Licitação é de R$ 982.66 2,69 (novecentos e oitenta e dois 
mil e seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos) 

S. DA DOTAÇÃO ORÇAMEN1ARIA 

51 As despesas decorrentes da contratação da obra, objeto 1  desta licitação correra à conta da 
dotação, orçamentária previstas no orçamento financeiro do ano de 2018: 

DOTA (Ff 
11 2.36t0003. 1004

E36i.0o03.1.00Construção, 

.. . 	 ESPECIFICAÇÃO 	:..  

HCorrstução, Ampliação e Reforma de Escolas 

, 

	 reforma, Adequação de quadras nas 
escolas 

E. DE DESPESA 
4.4.90.51.00 

4.4.90 5100 

6 DA ABERTURA, DIA, HORA E LOCAL 

6.1. O recebimento dos envelopes relativos á habilitação e a proposta será efetuado da seguinte 
forma 

6.1.1. No dia 2611012018 de 08h45min às 09h00min, recebimento dos documentos de 
credenciarnento e recebimento dos envelopes contendo a documentação de habilitação e 
propostas de preços, quê deverão ser entregues em envelopes separados e fechados na Sala 
do Departamento de Licitações, prédio da Prefeitura Municipal do Acara, Estado do Para, sito a 
Trav. São Jose n° 120, Bairro Centro, cidade de Acara/PA 

6 2 »Nâo. havendo expediente na data marcada, a reunião  será realizada no primeiro dia útil 
subse4uérite, mesma hora e lõcal, salvo por motivo de forçaLmaior, ou qualquer outro fator ou 
fato imprevisível; . 

7 DA PARTICIPAÇÃO 
. 	. 	. 	. 	.. 

7.1. Poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica de direito privado, cujo tamo 
mercaritiLseja pertinente com o objeto da mesma que 

. 	 PREFEITUP.AE 

AARA 
Travessa Sao José n° 120 - Praça da Matriz centro - Acara! Pará - CEP 68690-000 
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às condições deste Edital e seus Anexos, Inclusive quanto à documentação 
exigida para habilitação 

7.2.Alicitante deverá possuir, capital social ou valor do patrimônio líquido de no mínimo 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 no 8666/93 
e suas alterações.  

7.3. Quando da participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão ser 
adotados os critérios estabelecidos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 12312006 e 

r alterações posteriores 

7.4. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação 

7.4. 1. Servidor ou dirigente de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao órgão promotor da 
licitação, bem assim, a empresa da qual tal servidor ou dirigente seja sócio, dirigente ou 
responsável técnico.  

7.4.2. Empresa associada ou que tenha sido associada ao Consultor ou qualquer outra entidade 
que tenha elaborado o Projeto Básico; 

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

7.6. Nenhuma empresa ou instituição vinculada a entidade licitante será elegível para participar 
deste processo licitatorio 

' 7.7. Nã.o sera admitida nesta licitação a participação de 

a) Cõnsorcio de empresas, sob nenhuma forma, 

b) Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da administração publica direta ou 
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, 

c) Empresa que esteja cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e/ou 
impedimento de contratar com a Administração Publica Direta e Indireta da União, Estados, 
Municipios ou Distrito Federal 

d) Empresa que se encontr!  em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação, 

e) Autor do projeto de endenharia,  pessoa física ou empresa da qual dito autor seja dirigente, 
gerente, acionista ou controlador, responsável técnico ou subcontratado 	 j 

f) Emresa que entre os dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco poQ 
cento) do capital com direito de voto ou controladores, responsáveis técnicos ou subcontratados, ' 

PREFOTURA DE 

Travessa São Jose n° 120 - Praça da Matriz Centro - Acará 1 Para - CEP 68690-000  

7.1.1. Atendam 
11 
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haja alguém que seja servidor publico, ou que tenha sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias 
anteriores à data da publicação desta licitação; 

g) Parentes da autoridade responsável pela homologação do procedimento (Acordão n° 
6071201 1-Plenário, TC-002.12812008-1, rei Min-Subst André Luis Carvalho, 16032011), 

h) Deputados e Senadores de modo direto ou indireto, segundo o art. 54, inciso 1, alínea 'a" e 
inciso II, alínea "a" da Constituição Federal (Acórdão no 1793/2011 Plenário, TC-01 1.64312010-2, 
rei Min. Valmir Campelo, 06072011) 

8 DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

- 	8 1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio deverão ser solicitados por 
qualquer pessoa e enviados por escrito, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
em ate 05 (cinco) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da sessão publica, por uma 
das seguintes formas 

8.1.1 Mediante entrega protocolizada, 

8.1.1 Para o e-mail licitacaoacara@hotmaii com 

8.11.1,  A Comissão Permanente de Licitação respondera por escrito, pelas mesmas vias os 
esclarecimentos solicitados ate 03 (três) dias úteis anteriores a data da Licitação a todos os 
licitantes- 

8.2. Os 'questionamentos respondidos estarão, sempre que possível disponível no e-mail 
licitacaoacara©hotmail com, ipara ciência de todos os interessados 

8.3. Os participantes poderão consultar diariamente no horário de 09h00min as 13h00min, 
através do Fone (91) 3732-1212, para verificação de inclusão de adendos e/ou esclarecimentos 
neste Edital, especialmente no dia anterior a sua realização 

8.4.' E de exclusiva responsabilidade do interessado à obtenção de adendos e/ou 
esclarecimentos, não podendo alegar desconhecimento em relação as informações 
disponitilUadas relativas ao Edital. 

8.5. As respostas aos esclarecimentos prestados pela Comisso Permanente de Licitação serão 
anexadas nos autos do processo hcitatÓrio e estarão disponíveis para consulta por qualquer 
interessado 

9 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

9.11,E facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos da presente licitação, até 
05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação 
(Documentação), devendo a Prefeitura Municipal de Acara/PA, por intermédio da Comissão de 
Licitação, julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias uteis 

. 	
.. 	 . 	 . 	

., 

 

PREFEITURA DE 
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9.1.1. os pedidos de impugnação deveram ser protocolados no seguinte endereço: na Sala do 
Departamento de Licitações, prédio da Prefeitura Municipal' do Acará, Estado do Pará, sito à 
Trav. São Jose n° 120, Bairro Centro, cidade de Acara/PA, no horário de 09h00min as 13h00min 

9.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura Municipal de 
Acará/PA a licitante que não o: fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para 
recebimento e abertura dos envelopes Documentação, apontando as falhas ou irregularidades 
que o viciariam, hipótese em qUe tal comunicação não terá efeito de recurso 

9.3 A impugnação feita tempestivamente pela licitantenão a impedira de participar do processo 
licitatorio até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente; ;  

9.4. No caso de ser constatada a necessidade de alteração do Edital, seu extrato será 
republicado na forma determnada pela Lei, reiniciando a contagem de prazo para apresentação 
das propostas 

9.5. A licitante que, injustificadamente e sem fundamento, recorrer 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 e os danos causados a Administração Publica pela ação 
procrastinatoria 

9.6. As respostas às impugnações prestadas pelo Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação serão anexadas nos autos do processo licitatorio e estarão disponíveis para consulta 
por qualqüer interessado. 

10. DA VISTORIA TÉCNICA 

10. 1. Ai licitante devera vistoriar o local onde serão executados  os serviços objeto deste certame, 
por intermédio do representante legal da empresa, para inteirar-se das condições e do grau de 
dificuldades existentes, em companhia de servidor da Prefeitura Municipal de Acara/PA 
designado para esse fim. 

a) Neste caso, nenhum licitante, em nenhum momento, podem alegar desconhecimento do local 
e das condições de execução do objeto licitado muito menos como pretexto para não executar a 
obra nos termos requeridos ne$e Processo Licitatõrio. 

b) É de responsabilidade daQpntratada a ocorrência de eventuais prejuízos em vidudde sua 
omissão na verificação dos locais de execução do objeto licitado. 

10.2. O licitante poderá vistoriar o local onde será executado o objeto desta licitação até o 
segundo dia útil anterior à data fixada no preâmbulo deste Edita], com o objetivo de inteirar-se 
das condições e grau de dificuldade existente A vistoria devera ser realizada pelo representante 
legal da empresa, devidamente credenciado e previamente agendado na secretaria municipal de 
obras 

CtdAÂRA 
• 	 4t4100S coNMUINDo 4M4 
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10.3 A declaração de vistoria, elaborada de acordo com o Anexo constante deste Edita!, devera 
ser visada por servidor da Prefeitura Municipal de Acará/PA. 

II. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

111. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante. 

11.2. Tratando-se de p prietár;o ou sócio 

11.2.1. Cópia de, documento de identidade de fé pública com fotografia, devidamente autenticados 
em cartório ou pela Comissão- 

11.2 ' .2. cópia do ato constitutivo e alterações contratuais ou cópia do ato constitutivo na sua forma 
conolidada, devidamente registrado na Junta comercial, devidamente autenticados em cartório 
ou pela Comissao. 

11.3. Tratando-se de Procurador 

11.3.1. Cópia de documento de identidade de fé pública com 4otegirafia, devidamente autenticados 
em cartório ou pela Comissão. 

11.3.2. rermo de credenciarnento (conformemodelo do anexo II) devidamente autenticado em 
cartório ou Procuração (originEl ou cópia autenticada) com poderes para representar a empresa 
em licitações ou especificamente. oara este certame e suas respectivas fases. 

11.13. Cópia do ato constitutivo e alterações contratuais ou cópia do ato constitutivo n ãe ua forma 
consolidada, devidamente registrado na Junta comercial. devidamente auteiticados em cartório 

- - ou pela comissão. 

11.4. A licitante devera juntar ainda aos documentos de cedenciamento cópia do !wp ._ 
retirada 	 do edital e e dest 	 certifhado 	ais 	da de retro cadastral, NÃO sendo aceito o credencia rnento da deste 

 sem o mesmo. 

11.5. O representante legai da licitante que não se credenciar perante a CPI- ficará impedido de 
participar ,do certame, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de 
interposição d€ recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura do 
env9lope "Documentos 

11.6. Corno condição previa ao credenciamento a CPI- verificará o eventual descumpri!nento das 
condições de participação especialmente quanto à exist-ância de sanção que impeça a 
participação no certame ou ri futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

11.6.1. Cadastro  Nacional ce empresas iridôneas e s' spensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Gera! da União, 

pRrrr 'LIRA flr. 

Travessa São Jose ii' 120 -  F' - aç de Matriz centro - Acará 1 Para - CEP 6S90-CÜ) 	 -. 



- 

Atará MunicTpío do 
ESTADO DO PARA 	 - 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO ...- 

11 62 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. 

11 6 3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante 

11.6.4. Constatada a existência de sanção, a CPL NÃO credenciará a licitante, por falta de 
condição de participaçao 

11.7. Todos os documentos relativos ao credenciamento e do representante devem estar, fora dos 
envelopes de documentos cie habilitação e de proposta Os documentos apresentados no ato do 
credenciamento poderão sei usados como sendo parte dos documentos da licitante desde que 
não comprometa a lisura do certame 

11.8. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, anâo ser 
cornoõuvinte. 	 - 

12 DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

12.1. As licitantes interessadas deverão apresentar a documentação de habilitação e propostas 
no dia, horario e local fixado neste Edital, nos envelopes n° 01 - HABILITAÇÃO e no 02 - 
PROPOSTA DE PREÇO,  fechados, indevassáveis e distintos, endereçados a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ACARA/PA, com a seguinte identificação na parte externa 

E NO 01 ( 
RA MUN 

TRAV. SÃO JOSÉ N 
NUMERO DECNPJ 
DATA E.HORA DA) 

JPAL. 1* ACARÁ - PARÁ 
ENTÊ E LICITAÇÃO 
120, 

1
BIRRO CENTRO, ACARÁ/PA. 

RAZÃÕ SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE 
DEflTIó A. 

01 

A MUNICIPAL D, ACARA - PARA 
PERMANENTE LhE LICITAÇÃO 
JOSÉ N° 120, MIRRO CENTRO, ACARA/PA 
E CNPJ E RAZÃO SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE 
RA DA ABERTURA: 

L!!.F: TOMADA DE PREÇO  01100312018—CPL 

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

12.1 2. Todos os documentos do interior dos envelopes N? 01 - HABILITAÇÃO e N° 02 - 
PROPOSTA DE PREÇOS deverão estar: assinado e rubricados pelo representante legal da 
licitante e prganizados sequencialmente em ordem cronologica, de acordo com o solicitado nos 
itens 13 e 14 do edital, sob pena de inabilitação e desclassificação. 

PRPEITORADE S 

eAcARA 
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13. DO ENVELOPE N° 01 - HABILITAÇÃO 

13.1. Apresentar, dentro do ENVELOPE n°. 01,, lacrado, os seguintes documentos a seguir 
disciiminados: 

13.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

13.2.1. Cópia do RG e CPF dos sócios da empresa Licitahte devidamente autenticado em 
cartório ou por servidor público mediante a apresentação do original; 

13.2.2. Registro comercial no caso de empresa individual; 

7 
13.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado,.:  em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores, a Lei n° 1040612002 (Código Civil Brasileiro), 

13.2.4. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 

13.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização pata funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

Obs.':, O contrato social poderá ser apresentado na sua forma consolidada, 

13.1 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

13.3.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa  Jurídica do Ministério da 
Fazenda (CNPJ-MF); 	

. 

13.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, Distrito Federal, ou municipal, 
relativo à sede da licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com objeto desta 
lícitço, 

13.3.1 Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos. Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União regularidade à Seguridade Social ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Receita Federal do Brasil (RFBB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), da sede da licitante; 

13.3.4 Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo, 
expedidapela Fazenda Estadual, da sede da licitante o»  Certidão de Não Contribuinte; 

/ 
13.3.5 Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva come feito negtivo, 
expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte; 

PREFEITURA DE 

SACARA 
OVAHrRFA. 
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13.3.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

13.17. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Título Vil-A, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5.452, de 1° dé maio de 1943 
(Lei n°. 12.440, de 07 de junho de 2011); 

13.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALlFlCA97TÉCNlCA: 

13.4.1. Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica do CREAICAU, de sua respectiva 
Região, com validade à data de apresentação da habilitação, devidamente atualizada em todos 
os seus dados cadastrais e contratuais, devendo constar nesta que existe em seu quadro 
engenheiro civil 

7 
13.4.2. Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física do CREA/CAU, de sua respectiva 
Região, com validade à data de apresentação da habilitação, devidamente atualizada em todos 
os seus dados cadastrais, devendo constar que é engenheiro civil. 

13.4.2t Comprovante de que o. responsável técnico integra o quadro permanente da 
proponente, na data prevista para entrega dos invólucros que deverá ser feita mediante a 
apresentação da cópia da carteira de trabalho autenticada em cartório ou pela Comissão ou 
cópia do contrato de prestação de serviços autenticado em cartório ou pela Comissão. 

13.4.24i. O itern anterior refere se ao responsável técnico que não seja sócio da proponente. 

/ 
13.4 3, Certidão de Acervo écnico devidamente emitida pelo CREA ou outro conselho 
competente, comprovando que o responsável técnico do proponente, tenha executado obra ou 
serviço, de caracterist cas semelhantes limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior 
relevância e valor signrtïcativo  do objeto da licitação. 

13.4.3.1. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, 
ambos serão inabilitados.  

/ 
13.4.4. Atestado de capacidade técnica devidamente registrado no CREA ou outro conselho 
coa oetente comprovando que o proponente tenha executado serviços de características 
compatíveis com o objeto desta licitação ou serviços similares de complexidade tecnológica e 
operacional superor.  

13.4.5. A Decla'açáo de Visita Técnica faz parte deste item, e terá que vir dentro do Envelope n° 
01 (HABILITAÇÃO) anão aç esentação da mesma, implicará na inabilitação do licitante. 

13.5 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUA5ICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA: 

13.5.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (DRE), já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição par nalancetes ou balanços provisórios, podendo ser atuaizados por 
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índices oficiais quando encerrado ha mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
proposta Na hipótese da atualização ou aumento do patrimônio liquido, a licitante terá que, 
obrigatoriamente, apresentar documento que alteia aquela demonstração devidamente 
arquivada na Junta Comercial, e/ou Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas.  

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

a) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência ou mais de anos paralisadas, que 
ainda não tenha balanço final de exercício, deverão apreÉentar balanço de abertura e/ou 
demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio liquido relativos ao 
período de sua existência, sendo isenta a apresentação da capacidade financeira da empresa 

b) Os índices deverão ser demonstrados por cálculos efetuados por contador ou técnico 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade CRC, os quais deverão ser 
extraídos da demonstração do Balanço Patrimonial devidamente registrado no Órgão 
competente na forma da legihlação vigente, cujos documentos, balanço e demonstrativo, já 
deverão estar inclusos dentro do envelope de habilitação, sendo vedada a sua inclusão durante 
a sessão ou apresentação a posteriores, 

c) O balanço e as demonstrações contábeis deverão ser apresentados por copia do seu termo 
de abertura, documento comprobatorio de registro na junta comercial e termo de encerramento, 
autenticados em cartório ou pela comissão, bem como o Certificado de Regularidade 
Profissional - CRP (atualizada) com finalidade balanço patrimonial Poderá, também, ser 
apresentada copia da publicaç4o em jornal, devidamente autenticada 

d) DEMONSTRAR, a boa situação financewa da licitante seraavakada pelos Indíces de Liquidez 
Geiaj (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou igual a 01 (um), 
resultante da aplicação das formulas abaixo, com valores extraídos-deáwbalat44p patrrrhontal 

7 
d.1) índice de Liquidez Geral (LG) maior ou igual a 1, obtida pela formula 

AC+RLP 
LG= ------------------- 

PC + ELC 

d.2) índice de Solvência Geral (SG) maior ou igual a 1, obtida' pela formula 
AT 

SG= -------------- ---- k 1 
PC+ELC 

d.3) Indice de Liquidez Corrente (LC) maior ou igual a 1, obtida pela formula 
AC 

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

OBS Os fatores constantes das formulas acima serão extraídos do balanço patrimonial 
exigido no item 13.5.1. deste Edital, em que 

PREFEIMRA DE 
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AC. -.Ativo Circulante 
RLP - Realizável em Longo Prazo 
PC - Passivo Circulante 
ELP- Exigível em Longo Prazo 
AT -' Ativo Total 	

/ 
13.5.2. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial expedida pelo distG ibuidor da sede do licitante 

13.5.3. Garantia de PropostW - A licitante prestara garantia correspondente a, 1% (um por 
cento) do valor estimado para a contratação, referente ao prazo de validade da proposta, 
optando por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1 0 , da lei n° 8. 666193 .  

.. 
13.5.4 Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o licitante devera tomar as seguintes 
providências 

13.5.4.1 - Se for realizada a caução em dinheiro, a empresa devera depositar na Conta 
Corrente 43.006-4 - Banco do Brasil S/A - Agencia 4014-2, em favor de Prefeitura Municipal de 
Acara-Tributos 

13 542 O Certificado de Recebimento de Caução e o comprovante da garantia de manutenção 
da proposta (completa) deverão vir dentro do envelope n° 01 (HABILITAÇÃO) 

13.5.4.3. A garantia prestada 30 será liberada após a decisão que inabilitar ou desclassificar a 
licitante, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação, e no caso de habilitadas 
e classificadas, após a adjudicação e homologação do seu objeto Exceto a do vencedor, cuja, a 
devolução ocorrera após a assinatura do contrato, podendo ser retida e reforçada como garantia 
do contrato 

13 5 5 Çertidão Simplificada emitida pela )pnta Comercial 

13 5 6 Certidão especifica emii?da  pela Ju ta Comercial 

113.5.7 Certidão de inteiro teor emitida pel Junta Comercial 

13 5 8 Alvara de funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal do domicilio da empresa 

13.6. OUTROS COMPROVANTES E ELEMENTOS 7  

13.6. 1 Declaração da Empresa de que não possuem em seu quadro trabalhadores menores de 
14 a 18 anos, conforme dispõe o inciso XXXIII do Art. 70  da Constituição Federal, conforme 
(Anexo III) 

13.6.2. Declaração de que cumpre todos os requisitas de habilitação exigidos no Edital, quanto 
as condições de habilitação luridica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e 

.. 	 ...,,.. 
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regularidade fiscal, bem come,  de que está ciente e concorda com o disposto no Edita] em 
referência (Modelo - Anexo V), 	

/ 
13.6.3. Declaração de inexistência de fato supervenienté impeditivo de sua habilitação, 
atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo 
licitatorio, (Modelo —Anexo VII) 

13.6.4. Declarações diverps (Declaração de autorização 
Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos 
emprega servidor pubhc3 conforme (Anexo XVI) 

/ 
para investigações compleme_nres; 

aprésentados e Declaração que não 

13.6.5. A. não apresentação dçs documentos acima referenciados implicará na inabilitação do 
licitante 

13.6.6Mõ caso de .a certidão conter a informação "Esta certidão só é válida no original", não 
será aceito na forma autenticada 

13.6.7. Os documentos apresentados com a validade expirèda acarretarão a inabiliti ção do 
proponente Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com 
data não excedente a 90 (noventa) dias, da expedição, ressalvada a hipótese de a iicitante 
con provar que o documento tem prazo de validade superior ao convencionado, mediante 
junt-ida da norma legal pertinente 

13.6.8á Os documentos emibdos pela INTERNET somente serão aceitos dentro do prazo de 
validade e após a confirmação da autenticidade nos respectivos sites 

13.6.9., ., A comprovação de regularidade fiscal das microemprësas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para efeito de contratação, observado o disposto rios §§ l" e 2° do art.  
43 d LC n° 12312006 e alterações posteriores 

13.6.10. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição 

13.6 110.1. Na hipótese acima descrita, havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal das microernpresas e empresas de pequer o perle, será assegurado o prazo 
de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, ,para a regularização da documentação 

13 6 10 2 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem cffiterior, 
implicara na decadência do direito da microempresa ou empresa de pequeno porte vencedora a 
contratação, sem p'ejizo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 
1993, sendo facultado, a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, visando adjudicar o objeto licitado ou ainda poderá ser revogada a licitação 

/ 	 pRErErrLJqA D 	* 
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13.6.10.3. Em se tratando de microempresas •e empresa de pequeno porte deverá ser 
apresentada, ainda, declaração de que detêm tal condição, segundo previsão do art. 11 do 
Decreto n° 620412007 para que possam gozar dos benefícios outorgados pela Lei 
Complementar no 123106 e atuãlizada pela Lei Complementar ii °  14712014, podendo ser utilizado 
o modelo constante do (Anexo IV) 

113.6'.10.4. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, 
sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista no subitem 14.1 
deste edital. 

13.6.11. i Os documentos mencionados neste Capítulo deverão referir-se exclusivamente ao 
.7 estabelecimento da licitante, , vigentes a época da abertura da licitação, podendo ser 

apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, 
ou por, cópias não autenticadas, desde que sejam exibidos os originais para a conferência pela 
Comissão Permanente de Licitação, ou por publicação em órgão de imprensa oficial, sob pena 
de inabilitação. 

113.6.12.: Encerrado o prazo para entrega dos envelopes, nenhum outro documento será 
recebido, nem serão permitidas quaisquer emendas, rasuras, ressalvas, adendos, alterações, 
acréscimos, substituições ou entrelinhas à documentação ou às propostas, exceto a promoção 
de diligências que a Comissão entender necessárias, bem como a autenticação de documentos 
pela Comissão Permanente de Licitação, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução 
do processo licitatório ou para instrução de eventuais recursos interpostos. 

13.6.11 Após a fase de habilitação não caberá desistência de proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

/\ 14. DO ENVELOPE N° 02— PROPOSTA DE PREÇOS 

14.1. A proposta financeira deverá ser apresentada em 01 (urna) via impressa, isenta de 
emendas, rasuras, ressalvas alterações ou entrelinhas, em envelope fechado. (ENVELOPE 02), 
contendo na sua parte externa e frontal, além da razão social da licitante, os mesmos dizeres do 
envelope de habilitação, substituindo-se o termo Habilitação pelo termo "Proposta". 

14.1.1. As Propostas de Preçps poderão conter outros dados e informações que a critério do 
licitante, sirvam para melhor dc1cumentar e esclarecer os serviços a serem executadas. 

14.1.2. Não serão permitidas ' emendas, rasuras, ressalvas, adendos, alterações, acréscimos, 
substituições ou entrelinhas a documentação ou a propostas, exceto a promoção de diligências 
que a Comissão entender necessárias, bem como a autenticação de documentos pela Comissão 
Permanente de Licitação, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo 
licitatório ou para instrução de eventuais recursos interpostos. 

PREFEITURA DE 
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14.2. A proposta financeira deverá ser apresentada de acordo com o modelo (Anexo VIII), 
contendo nome completo, CPF, estado civil, nacionalidade e número do telefone celular do 
responsável da empresa que assinará o contrato. 

14.3. Nome razão social, endereço da empresa e numero do Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas, no Ministério da Fazenda - CNPJ do Ministério da Fazenda; 

14.4. A Proposta de Preço deverá conter: (Anexo VIII): 

a) Preço unitário e global de cada item fixo e irreajustável das obras, em algarismos e por 
extenso, em moeda corrente do pais. 

a)Orçamento constante de planilhas com indicação de preços por item, unitário e total, em 
moeda corrente do pais (Anexc: IX). 

b) Resumo Financeiro da. Planilha de Preço (Anexo X). 

c) Composição de custos unitários (Anexo XI). 

d)Panilhas de composição analítica das taxas de B.D.I. - Bonificação e Despesas Irdiretas, 
(Anexo XII), sendo OBRIGATÓRIA à indicação de Taxa Percentual positiva para cada um dos 
itens listados no modelo, 

e)Planilhas de composição analítica das taxas de Encargos Sociais aplicadas, conforme (Anexo 
XIII) sendo OBRIGA IORIA a indicação de Taxa de Percentual positiva para cada um dos itens 
listados no modelo. 

f) Prazo de validade da proposa não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data da ábertura 
da Licitação. 

g)Cronograma físico-financeiro, o qual indicará o início e o término da execução de todas as 
obras (Anexo XIV) 

h)Declaração explícita do prazo de garantia integral dos serviços, que deverá se no mínimo de 
05 (cinco) anos, na forma do artigo 618 do Novo Código Civil; durante o qual a licitante se 
compromete em solucionar os problemas decorrentes de falhas ou inadequações do serviço, 
num prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir da Lei n° 8.666I9•e suas 
alterações. Comunicação formal da Prefeitura Municipal de Acara, na forma do art 69 
combinados com o art.73. . . 

i) A proposta de preços não poderá ultrapassar o valor de referência constante na planilha 
orçamentaria, sob pena de desclassificação da proposta. 
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14.5. O prazo de garantia exigido no item "h" começa a contar a partir da emissão do atestado 
de conclusão definitiva das :Õbas  expedido pela Prefeitura Municipal de Acará, em consonância 
comas disposições legais pertr entes. 

14.6. Os preços unitários, parciais, totais e globais que compõem a planilha de custos do 
licitante terão obrigatoriamente que contemplar todas as despesas decorrentes de materiais, 
mão-de-obra, equipamentos, leis sociais, benefícios e despesas indiretas, lucro e demais 
composições necessárias a plena execução da obra, excluída a Prefeitura Municipal de Acara 
de qualquer solidariedade,.  

14.7.,  As empresas deverao apresentar, sob as penas da lei, em especial o art. 299, do Código 
Penal Brasileiro, Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme , : modelo 
(Anexo XV) deste Edital 

14.8. Em nenhuma hipótese e sob qualquer fundamento serão aceitas propostas após, a hora 
fixada para o inicio da licitação.  

15 PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

15.1.,  A licitaçao será processada e julgada nos termos da Lei n° 8668193 e suas alterações e 
suplementada pelas demais legislações vigentes que regem a materia 

15.2 Da sessão seta lavrada ata circunstanciada que registrara todas as ocorrências que 
interessem ao julgamento da hutação 

15.3. As reuniões pata recebimento e abertura dos involucrot de documentos de habilitação e 
propostas, das reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que interessem ao 
julgamento da licitação, serão lavradas as atas circunstanciadas, devendo as mesmas ser 
assinadas pelos membros da Comissão e também por todas as licitantes 

154 As duvidas que surgirem durante a reunião serão esclarecidas a juizo da comissão ou 
deixadas para posterior deliberação, devendo o fato ser registrado em ata, em ambos os casos 

15.6. A Comissão inabilitara o Licitante e desclassificara as propostas que não contiverem as 
informações requeridas rios 'tens 13 e 14, respectivamente, ou que contrariarem este Edital 

15.6 Os concorrentes deverão examinar todas as propostas, devendo rubrica-las juntamente 
com os membros da Comissão 

15.7.,A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, decidir pelo exame e 
julgamento da documentação na mesma sessão de abertura da licitação ou em outra, em data a 
ser oportunamente divulgada, quando, então os licitantes terão vista da documentação 

15.8. Anunciado o resultado da habilitação, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
interpelara os licitantes quantó a sua intenção de interpor recurso, que, se havendo desistência 

.. 
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exprpssa, mediante a assinatua do "Termo de Desistência delnterposição de Recursos" poderá 
dar prosseguimento aos trabalhos, com a abertura dos envelopes da Proposta 

15 .9,. Caso os envelopes contendo a documentação e propostas não sejam abertos na mesma 
sessão, todos os envelopes serão lacrados, rubricados por todos os membros da Comissão de 
Licitação e pelos licitantes presentes e guardados em ccfre ate a data marcada para a 
realização de nova sessão, devendo constar em ata essa ocorrência, com a indicação da 
quafltidade de envelopes recebidos.  

15.10. Após o Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarar encerrado o prazo 
para recebimento dos envelôpes, com os documentos de habilitação e com as propostas, 
nenhum outro poderá ser recebido 

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

15.12,— Quando todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, aplica - se o Art. n° 48 § 30, a Entidade de Licitação devera fixar aos 
Licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras 
propostas, escoimadas das causas que determinaram a inabilitação ou a desclassificação 

15.11 A criterio da Comissão Permanente de Licitação, não serão considerados motivos para 
inabilitação ou desclassificaçao as simples omissões formais, na documentação ou proposta, 
que sejam irrelevantes, não prejudiquem o perfeito entendimento da proposta e não 
comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatorio 

15.14. Quaisquer declarações, reclamações ou impugnações feitas posteriormente a lavratura 
das atas não serão levadas em consideração.  

16 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

16.1, No julgamento das propostas classificadas por atender aos aspectos documentais 
explicitados no item "Envelope N° 01 - HABILITAÇÃO", atendidas as condições prescritas neste 
Edital,: será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL,POR ITEM, entendendo-se como 
tal o valor total da proposta por item, sendo adjudicada a empresa vencedora de cada item 

16.2. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação processara a abertura dos envelopes 
dasrPrõpostas dos licitantes habilitados, desde que tenha hai,ido renúncia expressa e unânime 
do direito de recorrer ou se findo o prazo legal, não tenha havido interposição de recurso ou, 
ainda, após o julgamento de eventuais recursos interpostos 

16.3•:.Após abertos os envelopes, todas as propostas serão:  lidas em voz alta e rubricadas a 
cada folha pelos licitantes presentes e pela Comissão Permanente de Licitação. 
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16.4. Serão desclassificadas as propostas que sejam omissas, vagas, imponham condições, 
ocasionem dúvidas quanto ao seu teor, contenham preçoé excessivos ou manifestamente 
inexequíveis ou não atendam aos requisitos deste Edital e seqs anexos 

16.5. Nenhuma proposta deverá incluir qualquer vantagem não prevista neste EdItal, ou 
apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes 

16.6. Na Proposta de Preço, no caso de discordância entre os preços unitários e os preços 
resultantes de cada item, prevalecerão os primeiros, devendo a Comissão Permanente de 
Licitação proceder as correções necessárias, inclusive com relação ao preço global 

16.7. Serão desclassificadas as propostas: 

16.7. 1,. Que não atendam as exigências previstas do item 14 e subitens deste edital 

16.7.2...Com o valor global superior ao limite estabelecido: ou com preços manifestadámente 
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demostrada sua viabilidade 
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto 
contratado, conforme ad 48 da Lei n°8 666193 

16.8. Observadas as condições acima a Comissão Permanente de Licitação classificara as 
propostas em ordem de menor preço por item Será vencedor o licitante que apresentar proposta 
de acordo com as especificações do edital e ofertar menor préço, (tipo de licitação menor preço 
global, ,.por .,itëm); 

16.9_M caso de igualdade entre duas ou mais propostas a Comissão Permanente de Licitação 
procedera ao desempate considerando como critério o sorteio, em ato publico, para o qual todas 

(rf\  as licitantes serão convocadas, sendo vedado qualquer outro processo, 

16 9 1 E assegurada, no presente Certame, como critério, de desempate, a preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte 

16 9,2 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno pode sejam iguais ou ate 10% (dez por cento) 
superiores ao melhor preço obtido (menor proposta). 

16.9.$:A..microem presa ou empresa de pequeno pode mais bem classificada deverá declarar, 
por escrito, que aceita oferecer proposta com valor inferior ao do primeiro colocado, no prazo de 
30 minutos, nos termos do ad 44, § 1 1  da LC 12312006 Havendo interesse em formular nova 
proposta, devera apresenta-ia em ate 02 (dois) dias úteis, situação em que será adjudicado em 
seu favor o objeto licitado, preenchidas as exigências deste Edital e seus anexos 

16.10. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno pode, na forma 
prevista i.no subitem anterior, serão convocadas as propostas remanescentes que porventura e 
enquadrarem na ordem classificatoria, para o exercício do mesmo direito 

PREPEITURA DE ...* 
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16.10.1. O tratamento diferenciado a que aludem os subitens anteriores somente se-aplicará 
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

16.11. Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação 
poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para que os licitantes habilitados apresentem novas 
propostas, escoimadas das causas que determinaram a sua desclassificação, na forma do art.  
48, § 30, do Estatuto das Licitações 

16.12. Anunciado o resultado da fase de julgamento, será aberto o prazo para a interposição de 
recursos, que havendo desistência expressa da interposição, dar-se-á prosseguimento aos 
trabalhos::» 

17. DOS RECURSOS 

17 1 Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação, caberá:  

17.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura 
da ata, 'em consonância com o art. 109, incisos 1 e II e no parágrafo 4 1  da Lei n°. 8.666/93e suas 
alterações, dirigidos por escrito a autoridade superior, por intermédio da Comissão Permanente 
de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no pàzo de 05 (cinco) dias úteis, ou, 
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informados 

17.1.2.0 recurso previsto nas alíneas 11a" e "b" do inciso 1 do'art. 109 da Lei n°. 8.666/93'e suas 
alterações terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e razões 
de interesse publico, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos 

17.1.3. 	recurso interposto, na forma do art. 109, da Lei 'n°. 8.666/93 deverá ser entregue 
contra recibo, na sala de Licitação, e será comunicado aos demais licitantes, que poderão 
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partiç do primeiro dia útil subsequente 
ao recebimento da comunicação efetuada pela Prefeitura Municipal de Acara, podendo, ainda 
qualquer'licitante, dentro do prazo legal, obter vistas do processo. 

17.1.4. Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados, protocolizados 
dentro,do..prazo legal,. 

17.2.M'ant.ida a decisão da Comissão Permanente de Licitação, caberá representar a autoridade 
competente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do dia útil subsequente a data 
de sua comunicação,, que decidirá sobre a sua procedência ou não, após manifestação da 
AssessoViai Jurídica da Prefeitura Municipal de Acara 

18 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 

18.1. DA ADJUDICAÇÃO 

. ... 	. 	 . 	 . 	 . 	
. 
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PODER EXECUTIVO 
18.11. A execução das obras correspondente ao objeto desta TOMADA DE PREÇO será 
adjudicada a empresa vencedora de cada item, depois de atendidas as condições deste Edital 
com a devida publicação nos órgãos oficiais e/ou quadro de aviso da unidade gestora. 

182 DA HOMOLOGAÇÃO 

18.2.1,. Após a divulgação do resultado de julgamento das propostas e decorrido o prazo 
recursal previsto em lei e adjudicado o objeto a licitante vencedora do certame, o mesmo será 
homologado pela autoridade competente da Prefeitura Municipal de Acara, com adevida 
publicação nos órgãos oficiais e/ou no quadro de aviso da unidade gestora. 

19 DA CONVOCAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR 

19 1 Ate a assinatura do contrato, a Prefeitura Municipal de Acara pode desqualificar licitantes 
por despacho fundamentado, sem que estes tenham direitos a indenização ou ressarcimento e 
sem prejuízo de outras sanções  cabíveis, se tiver conhecimento de qualquer fato ou 
circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone a idoneidade ou a 
capacidade financeira, tecnic ou administrativa, inclusive sua inscrição no CADIN (Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados) 

19.2. Depois de homologado o resultado da licitação, a Administração convocara o licitante 
vencedor para que preste no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da comunicação 
oficial, a garantia de execuçãÕ das obras e fiel cumprimento do contrato, podendo optar entre 
caução em dinheiro, títulos de divida publica, fiança bancaria e seguro garantia, a qual deve 
corresponder a 3% (três por cento) do valor do contrato 

19.3. Prestada a garantia, a adjudicatária será convocada para assinatura do contrato, dentro do 
prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da comunicação oficial, a fim de formalizar o 
compromisso assumido pelas partes 

19.4. O prazo de convocação a que se referem os subitens anteriores poderá ser prorrogado 
uma vez por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso pela parte interessada e 
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração 

19 5 Se o licitante vencedor mao prestar a garantia ou desisto de retirar o termo de contrato ou 
instrumento, equivalente ou eixar de cumprir a exigências relativas a apresentação da 
documentação exigida para a contratação, na forma disposta neste Edital, sem justificativa, 
tempestiva e por escrito, aceitas pela Prefeitura Municipal de Acara restarão caducos os seus 
direitos de vencedor, sem prejuizo da aplicação das sanções prevista neste Edital 

19.6. E facultado a Administração, quando ocorrer a hipótese ,do item anterior, adjudicar o objeto 
licitado aos licitantes remanescentes, convocados na ordem de classificação, desde que nas 
mesmas condições da proposta da primeira colocada, ou a licitação poderá ser revogada, caso 
em que se aplicara a primeira Colocada, por inexecução total do contrato, a critério da Prefeitura 
Municipal de Acara qualquer das sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666193 e 'puas 
alterações 

PRFEITORA DE 
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do Acará 
DO PARÁ cc 

PREFEITURA MUNICIPAL  DÓ ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

20 DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 

20.1. A Prefeitura Municipal de Acara poderá alem das hipoteses previstas no item anterior, por 
razões de interesse publico decorrente de fato superveniente, revogar a presente licitação a 
qualquer momento, antes da assinatura do contrato dela decorrente ou, em caso de constatação 
de ilegalidade, anulai no todo cru em parte, o procedimento hcitatorio 

20.2. Na ocorrência 'de revogação do procedimento licitatono, não será devida ao licitante 
qualquer tipo de indenização, inclusive por lucros cessantes 

20.3. A anulação do procedimento licitatorio, ocorrida antes da retirada do instrumento contratual 
equivalente, não gera obrigação de a Prefeitura Municipal de Acara, indenizar licitantes, sob 
qualquer das hipóteses. 

20 4 Da anulação ou da revogação do procedimento licitatorio cabe recurso a ser ditigido a 
autoridade superior competente, na forma do inciso 1, alínea "c 1' do art. 109 da Lei n° 8666193 e 
suas alterações 

21 DA RESCISÃO 

21.1.. A rescisão das obrigações decorrentes da presente licitação se processará de acordo com 
o que estabelece a Seção V, Cap. III, da Lei n° 8666193 

22 DA GARANTIA CONTRATUAL 

22.1. ,O licitante vencedor devera apresentar como garantia da execução das obris e fiel 
cumprimento do contrato caução em dinheiro ou títulos de divida publica, ou seguro-garantia, ou 
fiança bancaria, correspondente a 3% (três por cento) do valor do contrato 

22.2 Caso a garantia prestada consista em títulos da divida publica, estes deverão ter sido 
emitidos sob a forma escritura!, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 
custodia autorizado pelo Banco do Estado do Para e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda 

22.3 Se for realizada a caução em dinheiro, a empresa devera depositar na Conta Corrente 
43.006-4 - Banco do Brasil SIA - Agencia 4014-2, em favor de Prefeitura Municipal de Acara-
Tributos;. ..,. 

22.4 Qualquer que seja a modalidade escolhida pela Licitante, devera ser entregue, no ato da 
assinatura do Contrato, o respectivo comprovante a PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

22.5. K,garantia será renovada sucessivamente ate o termino do contrato e sempre que seu 
valor, seja objeto de alteração, utilizando-se para tal o Indicé Geral de Preços do Mercado 
(IGP-M), fornecido pela Fundação Getulio Vargas 

'.4 
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(a 	__ 

Munic'Tji:o 33 Acará  
ESTADO DO PARA 	 - 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A SARA 
PODER EXECUTIVO 

22.6. Após o cumprimento heI e integral do contrato, tendo sido expedido o Termo de 
Recebimento Definitivo da Obra ou Serviço de Engenharia, a Prefeitura Municipal de Acará fará, 
sob requerimento, a devolução da garantia a CONTRATADA 

23 DOS ÔNUS E ENCARGOS 

23. 1. Serão de inteira e exclusiva responsabilidade da firma vencedora na forma do art. 71 da 
Lei n 11  &666/93, os salários dos empregados e todos os encargos previstos pelas leis fiscais, 
comerciais, sociais e trabalhistas, inclusive os relativos a acidentes de trabalho, impostos, 
gratificações, etc., decorrentes do contrato que venha a ser celebrado.  

23.1.1..A.Inadimplêncià da Contratada para com os pagamentos acima referidos não transfere o 
ônus, da tesponsabilidade à Contratante, nem poderá onerar o contrato. 

23.2. Caberá ao licitante vencedor 

a) Responder pelos danos eventualmente causados às instalações dos prédios, mobiliário, 
máquinas:? e demais pertences  da obra, ainda quando praticados. involuntariamente por seus 
empregados 

b) Assumir,  inteira responsabilidade por acidentes de trabalho quando em serviço ou em trânsito, 
devendo tomar todas as medids necessárias ao atendimento de seus empregados. 

e) Manterem atividade o número de empregados contratados; 

d) Não transferir a outrem, no iodo ou em parte, o contrato, sem previa e expressa anuência da 
Contratante; 

e) Substituir, sempre que exigido pela Contratante, através de memorando, independentemente 
de justificação por parte désta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou 
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios a disciplina da 
repartição ou ao interesse do serviço publico, 

f) ASsumir, inteira responsabjidade pela execução das obras, nos termos constantes nos 
Anexos deste Edital, devendc 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 possuírem certificação consoante as normas da ABNT, 

g) Responsabilizar se inteiramente pela boa execução das obras, pelo fornecimento dos 
materiais çontorme especificação técnica e mão-de-obra qualificada, bem como pelo fiel 
cumprimento da programação desses serviços, previstos neste Edital e seus anexos, 

h) Cumprir as exigências legas sobre higiene e segurança do trabalho, inclusive promovendo 
palestras sobre o assunto para os seus empregados, 

. 	 . 	 . 
PREFEITURA DE 
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do Acará 
ESTADO DOPARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DOA DARÁ 
PODER EXECUTIVO 

i) Cadastrar os empregados no Departamento de Segurança da Empresa, bem como mantê-
los, quando em serviço, uniformizados e portando "CRACHÁ" de identificação;e  com 
equipamento necessário para o bom desempenho das obras, de acordo com a utilização 
prevista pela obra; 

j) Exeràér controle sobre assiduidade e pontualidade de seus empregados; 

k) Manter no local da obra ou serviços de engenharia o "Livro Diário" que será destinado às 
anotações de ocorrências diárias, assim como às comunicações com a Fiscalização da 
Prefeitura Municipal de Acará. 

24. DO, CONTRATO ADMINISTRATIVO 

24.11. ,  O Contrato a ser celebrado com a licitante vencedora, terá suas cláusulas e condições 
reguladas pela Lei n° 8.666193ie suas alterações, cuja minuta consta de anexo ao Edital. 

24.2.,,,A licitante vencedora, após  a homologação do certame licitatório, será convocada 
oficialmente, para no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, sob pena de 
decair odireito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n 2  8.666193, 
garantida  prévia defesa; 

24.3. Caso a Licitante retire sua proposta durante o período de validade definido no Edital a 
mesma perderá os direitos de assinatura Contratual. 

24.4. Na recusa em assinar ocontrato ou se convidada a fa$-lo  não atender ao chamado no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, decairá do direito a contratação sendo facultada a Prefeitura 
Municipal de Acará, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, p&a fazê-
lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto 
aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas 
neste edital. 

24.5. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante 
vencedora que tenham sevidc de base para o julgamento da licitação, bem como as condições 
estabelecidas neste Edital eseus  anexos, independentemente de transcrição. 

24.6. Correrão por conta da Contratante as despesas de p blicação do extrato do contrato nos 
órgãos oficiais, que será providenciada até 10 (dez) dias corridos. 

24.7-Sem prejuízo do disposto na Lei 8666193, o contrato referente ao objeto descrito no. item 02 
do presente Edital, será formalizado e conterá necessariamente as condições especificadas 
neste instrumento convocatória, conforme Anexo XVII. 

24 8 O contrato devera ser assinado OBRIGATORIAMENTE digitalmente 

25 DOS TIPOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

. r 	PREFEITURA DE 
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a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhaméiito e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até .15 (quinze) dias úteis, contados da 
comunicação escrita do .contrãtado; 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela, autoridade competente, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 

a 
 vénçados no contrato, observado o 

disposto no art. 69 da Lei n° 8.666193. 

25.2 '0 recebimento provisório ou definitivo não exclui a licitante da responsabilidade civil pela 
solidez e segurança das obras, dentro das limitações estatuídas, quer pelo contrato, quer por 
legislação pertinente. 

26. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

26.1. Iniciada a execução das obras pactuadas no Contrato de Empreitada por Preço Global por 
Item, o pagamento será efetuado conforme medições emitidas pela Fiscalização da Obra, e 
faturas devidamente, atestadas pela Prefeitura Municipal de Acara, que dará conformdade a 
porcentagem física executada obedecendo ao cronograma de entrega da obra. 

26.1,1 , . Para fins de pagamento serão observados os procedimentos adotados pela Prefeitura 
Municipal dê Acará. ' 

26.20 pagamento das obras prestadas a Prefeitura Municipal de Acará somente será efetuado 
mediante:aédito em conta corrente a ser especificada pela CONTRATADA no Contrato 
administrativo. 

............. 
26.3.1 E obrigação da CONTRATADA de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obriq ções por ele assumidas todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8666193); que para a devida comprovação, a 
cada solicitação de pagamento, deverá juntar: Certidão de Regularidade do FGTS; Certidão 
Negativa de Débitos - CND junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, Prova de 
Quitação com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, de acordo com o disposto no art 29, 
inciso III, da Lei n° 8.666/1993, dentro do prazo de validade, sendo Certidão Conjunta de 
Debitos relativos aos Tributos Federais e da Dívida Ativa da União, da sede ou do domicilio do 
licitante, Certidão Negativa de Natureza Tributaria e Não Tributária da Fazenda Estadual da 
sede..oudodomicilio do licitante; Certidão Negativa de Natureza Tributária, ou outra equivalente 
na formada lei da Fazenda Municipal; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT 
vigente,  

26.4. O pagamento das obras contratados será efetuado, na forma do art. 40, inciso, XIV,: alínea 
"a" da Lei n° 8 666/93, por etapa da execução das obras conforme o cronograma físico- 
financeiro, medido e atestado pelo fiscal da obra e após ser atestada pela fiscalizaçã da 

PREFEITURA D 
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Muni cipio o Acara  
ESTADO DO PARA  

PREFEITURA MUNICIPAL DOA CARA 
PODER EXECUTIVO 

Prefeitura Municipal de Acara a efetiva execução das etapas previstas nesse cronograma e no 
Edital Convocatorio 

26.6. O pagamento será por1  meio de faturas devidamente atestadas, acompanhadas do 
documento de comprovação da execução das obras (medição da etapa) e apresentação da 
documentação abaixo relacionada e ainda o "check list" para recebimento de faturas de 
serviços 

26.6. Nenhum pagamento s ra efetuado a contratada, enquanto não for comprovado o 
recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social), correspondentes ao 'mês da 
última competência vencida,;. L,em como, apresentada nota fiscal/fatura devidamente atestada 
por servidor designado, conforme dispõe o art. 67 da Lei n° 8 666/93, e suas modificações, ou 
enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 
virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimo de 
qualquer natureza 

26.7. - Após o devido processamento o pagamento será efetuado no prazo não superiona trinta 
(trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, 
mediante a emissão de Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela Prefeitura Municipal de 
Acara 

27 DA FISCALIZAÇAO 

27.1. A Prefeitura Municipal de Acara designara um servidor (técnico) apto a proceder a 
fiscalização da obra objeto CONTRATADA, cabendo a fiscalização quanto a toda 
documentação apresentada pcla empresa contratada, que após analise, dará conformidade ao 
pagamento conforme o artigo 67 e parágrafos da Lei 8 666/93 e alterações posteriores 

27.2-A: presença de fiscalização não exclui e nem diminui a responsabilidade da contratada 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade 

27.3. A Prefeitura Municipal de Acara exercera ampla e irrestrita fiscalização na execução das 
obras, objeto desta licitação, a qualquer hora, pelo Engenheiro designado pela Prefeitura 
Municipal de Acara, sendo a mesma realizada, individual ou conjuntamente, para todos os 
efeitos, adotando 0ç  procedimentos e padrões previstos nos projetos, nas especificações 
técnicas e nas orientações de aparelhamento, 

27.4. A fiscalização da obra da Prefeitura Municipal de Acaá poderá exigir a substituição de 
qualquer, empregado d licitant3 vencedora, de acordo com o interesse das obras, o que devera 
ocorrer em ate 24 ¼virle e quatro) horas após a solicitação, 

275 O documento h,ibil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos 
relacionados e referentes a execução das obra, será o DIARO DE SERVIÇOS, fornecido pela 
empresa, onde tanto a contratada quanto a fiscalização, deverão registrar anotações'diárias, 
visando a comprovação real dc' andamento da obra e execuçao dos termos do contrato, sendo 
visado por ambas as partes 

. 	 . 
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Ocorrências Sanções Administrativas que poderão 
ser 	aplicadas  

1 	Deixar 	de 	entregar 	documentação - Advertência, 
exigida no Edital - Multa, 

- Multa de mora, 

H - Suspensão Temporaria____  

PREPrITuRAoE4 

27 .113, O DIÁRIO DE SERVIÇOS devera ser aberto mediante termo circunstanciado, lavrado na 
primeira página, correspondente ao dia em que, efetivamente ; , a empresa iniciar as obras. 

27.7. Concluídos as obras se estiverem em perfeitas condições, serão recebidos, 
provisoriamente, pela fiscalização ou pelo responsável por seu acompanhamento, que lavrara o 
TERMO DE RECEBIMENTO I*ROVISORIO 

27.7.1. Para o recebimento prc.visorio, a CONTRATADA devera fornecer a Prefeitura Municipal 
de Acara, se existirem os cer4ificados de garantia dos equipamentos instalados na obra, bem 
como os compromissos de manutenção gratuita e os manuais de operação e manutenção de 
máquinas, instalações e equipamentos; 

27.& Decorridos 30 (trinta) da•s do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, se as obras de 
correção das anormalidades porventura verificados forem executadas e aceitas pela 
fiscalização da Prefeitura MuicipaI de Acara e, comprovados os pagamentos da contribuição 
devida a Previdência Social relativa ao período de execução da obra, mediante a apresentação 
do certificado de Quitação dQ INSS e o comprovante do FGTS, será lavrado o TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO: 

28 DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

28 1 A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos 
limites previstos no § 1 0  do artigo 65 da Lei 8666193, podendo a supressão exceder tal limite, 
nos termos do § 2°, inciso li do mesmo artigo 

29 DAS SANÇÕES 

29.1 Os atos praticados por licitantes ou contratados, contrários ao objetivo desta licitação ou de 
satisfação total ou parcial a obrigação assumida, sujeitam-se os faltosos as penalidades 
estabelecidas nos artigos 86 .- 88 da Lei n° 8.666193 e suas alterações, garantida, sempre a 
defesa previa, recinso e vistas do processo na forma estabelepida pela lei, a saber 

29.2. As sanções administraiivs ensejadas pelo descumprimento das condições estabelecidas 
neste Edital e demais instrumentos contratuais oriundos do presente certame, serão aplicadas 
de acordo com o procedimento estabelecido pela Prefeitura Municipal de Acara, 

29.21 São hipóteses, entre outras, de praticas irregulares e suas respectivas sanções 
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- 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acará até 02 (dois) 
anos; 

II. Fazer Declaração Falsa. Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora, 
- Suspensão Temporária 
- 	Impedimento •  de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois) 
anos, 

III 	Apresentar documentação falsa - Advertência, 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois) 
anos; 

IV. Comportar-se de modo inidôneo. 
• 

Advertência; 
-Multa; 

Multa de mora; 
- Suspensão Temporária 

• 	 ,, 

- 	 Impedimento 	•de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acará até 02 (dois) 

• anos; 

V Cometer fraude fiscal Advertência, 
-Multa; 
- Multa de mora, 
- Suspensão Temporária 
- 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acará até 02 (dois) 
anos, 

VI. Não mantiver a proposta ou desistir do Advertência; 
lance; 	' - Multa; 

 -Multade mora; 
- Suspensão Temporária 
- 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acará até 02 (dois) 
anos; 

VII. , Nãõassinar 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 Temporária 

- 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acará até 02 (dois) 
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• anos; 

VIII». Entregar 	o 	objeto 	fora 	do 	prazo Advertência; 
estabelecido ou atrasar a execução de - Multa; 
obra oüsõrviço. - Multa de mora; 

• 
- Suspensão Temporária 

• 
- 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura MuniciØàl de Acará até 02 (dois) 
anos;  

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

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

X. Substituir 	o 	objeto 	fora 	do 	prazo Advertência; 
estabelecido. - Multa; 

- Multa de mora; 
• 

- Suspensão Temporária 
- 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acará até 02 (dois) 

• anos;  

Advertência; 
XI. Deixar de executar qualqqer obrigação - Multa; 
pactuada ou prevista em Lei e no Edital da - Multa de mora; 
Licitação, em que não se comine outra - Suspensão Temporária 
penalidade - 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 

Prefeitura Municipal de Acará até 02 (dois) 
anos;  

XII. Inexecução parcial do contrato. Advertência; 
- Multa; 
-• Multa de mora; 

• 	 . 	 . - Suspensão Temporária 
. 

- 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
• 

Prefeitura Municipal de Acara ate 02 (dois) 
anos,  

XIII Inexecução total Advertência, 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária 
- 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acará até 02 (dois)  
anos;  
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29.3. Nas ocorrências dos itens II, III, V, XIII e XIV do acima, sem prejuízo de outras, será, ainda, 
cominada à sanção de Declaração de Inidoneidade para licitar e contrata com a Administração 
Pública. 

29.3.1. Os fatos incursos nas ocorrências dos itens 11-,III e V serão obrigatoriamente 
comunicados ao Ministério Público Estadual e/ou, se for o caso, ao Ministério Público Federal. 

29.4. As sanções estabelecidas neste edital, não excluem outras previstas em Lei,;nem a 
responsabilidade da licitante/contratada por perdas e danos que der causa pela prática de 
irregularidades. 

29.5. As sanções estabelecidas neste Edital, não impedem .a anulação/revogação da licitação ou 
a rescisão do contrato, a critéria exclusivo da Administração. 

30. DOS REAJUSTES DOS PREÇOS 

30.1. Os preços poderão ser reajustados, para mais ou paia menos, a cada doze (12) meses 
(Lei Federal n, 10.19212001) contados da data limite ,  pya$tÇãP dapposta, aplicando-se 
a variação do índice Geral de Preços - IGP - Dl, dcorrida nó penudo ou outro indicador que 
venha a substituir, calculado mediante a seguinte formula 

V Q io) 

Onde 
R - Valor do reajuste procurado: 
V - Valor contratual a se; reajustadc 

r, lo - índice inicial - refere-se ao índic 
- Índice relativo à data do reajuste. 

31. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

5 

córrépbncférité à datà4e àprêêttfsçãodãproposth; 

31.1. É facultada a Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior em qualquer fase 
da licitação, promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução de 
processo, vedada a retirada ou inclusão de todo e qualquer documento ou informação constante 
da proposta; 

31.2.. O recebimento das propostas pela Prefeitura Municipal de Acará não implica em nenhum 
direito ou compromisso com o proponente, além do recebimento das mesmas. 

31.3., A apresentação da proposta obriga o proponente vence dor ao cumprimento de todas as 
disposições contidas nesta TOMADA DE PREÇO e seus anexos 

31.4. A :licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste:  EDITAL; pois a 
simples:apresentação dos envelopes 1 e II subentende o conhecimento integral do objeto em 

PREFEITURA DE 
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licitação, bem como aceitação incondicional do presente EDITAL, não sendo aceitas alegações 
de desconhecimento de qualquer cláusula ou condição. 

31.5. A Comissão Permanente de Licitação poderá desclassificar a licitante que, no detprso da 
licitação, não agir com lisura ,e decoro e/ou atentar contra a idoneidade da Prefeitura Municipal 
de Acará, ou quando o representante legal da licitante se portar inconvenientemente durante a 
licitação, sem que lhe assista o direito a reclamação ou indenização de qualquer natureza, 

31.13- Reserva-se a. Comissão Permanente de Licitação o direito de rejeitar todas as prçpostas, 
bem como propor a revogaçãc .;ou anulação, sem que caiba qualquer indenização ou reembolso 
de despesas aos participantes. 

31.7A..d.Øcisão da Comissão somente será considerada definitiva após homologação pela 
Autoridade Superior. 

311.8.-A Prefeitura Municipal de Acara poderá revogar ou cancelar no todo ou em parte o 
processo,. por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la, por ilegalidade, 
de ofício ou por provocações de terceiros. 

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

31.10. ',As ,  licitantes deverão..; cumprir as recomendações deste Edital, uma vez que a 
inobservância de quaisquer de suas disposições constitui motivo de invalidação irreversível das 
prop.ôsta&, 

31.1 	O licitante e responsável pela fidelidade das informações e dos documentos 
.- 	apresentados em qualquer fase da licitação, pela manutenção do compromisso de fornecer o 

objeto:licitado, nas condições estabelecidas, dentro do prazo de validade das propostas. 

31.112.i A simples participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas 
e condições deste Edital e seus anexos, bem como, a observância dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor. 

31.11 A Prefeitura Municipal de Acara não tomara em consideração alegações posteriores de 
enganos,;erros ou distrações, verificados nos preços apresentados. 

31.14. A anulação da licitação induz a do Contrato e não gera obrigação de indenizar, exceto 
pelo que ja foi fornecido até ,a data em que ela for declarada, desde que não seja imputável a 
culpa,. promovendo-se..a.rõsponsabilidade de quem lhe deu causa. 

31.15. Os casos omissos seião resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, com base 
na Lei no 8r,666193 e suas alteráções 

4t 	 PREFEITURA DE 
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31.16. P Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem deste processo será 
Comarca do Acará/Pará, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

31.17. Fazem parte integrante deste Edital: 

Anexo 1 - Memorial descritivo e Especificações Técnicas 
Anexo II Modelo daProcuraço/Credenciamento; 
Anexo III - Modelo de Declaração conforme dispõe o inciso XXXIII do Art. 7 0  da Constituição 
Federal de 1988; 
Anexo IV — Modelo de Declaração de enquadramento de niicró.e pequena empresa; 
Anexo V — Modelo de Declaração de que cumpre todos os requisitas de habilitação, 
Anexo VI - Modelo de Declaração de Atestado de Visita Tecriica, 
Anexo Vil ...- Modelo de Decíração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua 
habilitação; 
Anexo VIII - Modelo de Apresçitaçãa da Proposta, 
Anexo IX- Planilha de Orçamento; 
Anexo X —Modélo de Resumo Financeiro; 
Anexo XI — Modelo de Composição de custos unitários; 
Anexo XII — Modelo de Composição de BDI, 
Anexo XIII — Modelo de Composição de Encargos Mensalrsta, 
Anexo XIV - Modelo de Cronogràma físico-financeiro; 
Anexo XV— Modelo de Declaração Independente de Proposta; 
Anexo XVI - Modelos de Declarações; 
Anexo XVII — Minuta do Contrato.  

Acará/PA 03 de outubro de 2018. 

ERIC MIRANPE MIRANDA 
Presiden 	CPL 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO ÉCNICA 

- MEMORIAL DESCRITIVO :  

Este memorial descritivo tem como objetivo estabelecer as normas e condições para a execução de 
obras e serviços relativos à obra de Construção da Escola Municipal Bom Futuro, no município de 
Acará -• Pará, conforme os projetós compreendendo o fornecimento dos materiais, mão-de-obra com leis 
sociais, equipamentos, impostos e taxas, assim como todas as despesas necessárias à completa 
execução da obra pela empresa contratada 

II- DISPOSIÇÕES GERAIS 

1 - VERIFICAÇÕES E INTERPRETAÇÕES 

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

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 documentação fornecida pela PMA, servirão 
também para esclarecimentos &n todos os itens de serviços através das indicações de características 
dimensões unidades, quantidades e detalhes nelas contidas 

Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constaem explicitamente na planilha  de 
quantidades devera ser considerado nas composições de custos dos referidos serviços 

Os serviços de caráter permanentes, tais como pronto socorro, administração da obra, limpeza 
de,obra equipamentos e maquipártos deverão ter seus custos inseridos na composição do BDI 

Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de caracterização de 
materi4s ou equipamentos por determinada marca, fica subentendido a alternativa "ou similar" a 
JU!ZO da fiscalização 

2 - OCORRÊNCIA E CONTROLE 
A empreiteira ficara 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 
ftscdltzação 

A empresa responsável, em decorrência de eventuais alterações feitas nos serviços de acordo 
com p  fiscalização deverá aprØsentar  o "As Bu,It" através de documentos que se tornem necessários, 
tais corno plantas croquis desenhos detalhes etc.  

- MÁTERIAIS A EMPREGAR 

4 	emprego de qualquer material com maior ênfase para o de acabamento como lajotas 
cerarnipas, ferragens, esquadrias metais louças sanitárias e etc estará sujeito a fiscalização que 
dc4irè sobre a atualização, do mesmo 

todos os materiais deverão ser previamente aprovados pela fiscalização, antes da sua 
apliçação 

A empreiteira será obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo 
n9eneiro/arquiteto fiscal dentro do prazo estipulado e devidarnente  registrado no livro diario de 

çQXas 

4 FISÇALIZAÇÃO 
A fiscalização será e'çercida 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 ngorosamente, o projeto e suas especificações 

devendo a PMA, ser consultada para toda e qualquer modificação 

4' ] 	 Memorial Descritivo e Especificação Técnica 	 1 
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Em caso de inexistência ou omissão de projetos, compete a fiscalização fazer a indicação e 
proceder as definições necessanas para execução dos serviços, como 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 deverá manter no local da obra um serviço de pronto socorro para atendimentos 

dos operarias que sofrerernpequenos acidentes no canteiro de obras. 

7 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 
A contratada deverá manter na direção da obra um preposto , .com conhecimentos técnicos que 

permitam a execução com perfeição de todos os serviços além dos demais elementos necessárias a 
perfeita administração da obra corno, almoxarife apontado vigia e etc 

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

A PMA fica no direito de exigir a substituição do profissional indicado, no decorrer da obra caso 
o mesmo demonstre insuficiente perícia nos trabalhos ou indisposições em executar as ordens 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 (EPI) apropriados a cada caso visando 
a melhor segurança do operário juntamente com os crachás dos trabalhadores relacionados para obra 

À contratada será ?eépànsável pelas observâncias das leis, decretos regulamentos, portarias e 
normg, federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, 
inclusive por suas subcontratadas. 

.c; Durante a execução dos serviços, a contratada deverá: 

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

1 Responsabihzar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos a 
legislação sdéial e trabalhista em vigor, particularHiente no que se refere ao pessoal 
alocado nos serviços, objeto do contrato 

v' Efetuar pagârnentos de todos os impostos taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes oú que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimnto 
definitivo dos serviços.  

1 A contratada deverá 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 construção 
A vigência será ininterrupta por conta da contratada ate o recebimento definido da 
Obra 

8— EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQIJINARIOS 
A contratada será responsável pelo fornecimento de todos os equipamentos andaimes e 

maquinarios, assim come) %'quenas ferramentas necessárias ao bom andamento e execução dos 
serviços ate a sua conclusão 

Os agregados serão estacados em silos previamente preparados 

9 - LIMPEZA 
A contratada será responsável pela limpeza permanente da obra durante todo o seu perioúo de 

execução sendo responsavdi pela retirada de todos os materiais excedentes oriundos do processo de 
construção da obra, como mâdeiras, materiais brutos, tijolos, etc 

Memorial Descritivo e Especificação Técnica 	
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til - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS , 

SERVIÇOS PRELIMÉINARES 
1 

Placa de Obra 
A placa da obra será constituída da chapa de ferro galvanizada n 0  26, com acabamento em tinta 

a Óleo sobre fundo antioxico cromato de zinco e estruturada com régua de madeira aparelhada de 3 xl 
e obedecendo o modelo adotado pelo PMA, que objetiva a exposição de informações 

Barracão em madeira: 
.0 barracão da obra deverá ser executado com madeira branca, de boa qualidade. 

A cobertura será com telha de fibrocimento de 4 mm, Brasillt ou similar. 
O piso de assoalho com tábua forte ou piso em concreto simplós traço, 1:3:5. 
A pintura ser com dai virgem. 
As instalações hidrossantárías serão executadas com tubos normatizados será feita uma fossa 

provisoria para o banheiro da obra 
As instalações eletricas serão executadas com tubos e cabos normatizados obedecendo aos 

padrões da concessionárialõcal 

Locação da obra 
As locações deverão ser globais e sobre um ou mais quadros de madeira que envolva o 

Øerimetrô das edificações, devendo ser utilizado qualquer método.: ptevisto nas normas de execução, 
obadeçendo rigorosamente o projeto e suas cotas de níveis, construírem o gabarito formado por guias 
de mádeira devidartiente nivel?das pregadas a uma altura mfnia de 60 cm em caibros afastados 
convenientemente do prédio a construir. Mediante os pregos cravados no topo dessas guias, através de 
coordenadas, os alinhamentos serão marcados com tinhas esticadas essas linhas marcarão os cantos 
ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno por meio de fio de prumo 

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

Uso o terreno apresente problemas com relação aos níveis, a CONTRATADA devera comuniçar 
pqr, escrito e fiscalização a fim de se dar solução ao problema 

A contratada não executara nenhum serviço antes da aprovação da locação pela fiscalização a 
$provção não desobriga da responsabilidade da locação da obra por parte da contratada 

Limpeza mecanizada de terreno & remoção de camada vegetal 
Será efetuada a limpeza do terreno com o auxilio de equipamentos mecanizados incluindo a 

retirada de qualquer material nao desejável que possa influenciar na execução da obra 

MOVIMENTO DE TERRA 
. 	

. ,.__ - -I - /4wrruapiivaau 
Os trabalhos de aterro deverão ser executados com material sem matéria orgânica em camadas 

suceSsivas de O 20cm devrdamente molhadas e apiloadas manualmente 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 compactação do aterro 

O material proveniente das escavações, desde que seja isento de materiais orgánicos, será 
apr9veitado para aterrar as áreas que dele necessitem 

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

Escavação manual 
As cavas para fundações poderão ser executadas ,manualmente, devendo o material 

remanescente ser retirado para local a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

Memorial Descritivo e Especificação Técnica 
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As cavas para fundação deverão obedecer a dimensões mínimas indicadas em projeto de 
fundações a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO, devendo ser aprofundadas caso esta cota mínima não 
atinja o terreno com resistência compatível com a carga que irá suportar.  

Nas escavações necessárias à execução da obra, a CONTRATADA tomará precauções quanto 
aos trabalhos a executar, tais como 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. 

Carga manual de entulho em cninhão basculante 6,0m3 	 - 

Todo entulho produzido ia obra deverá 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 nãq obstrua os caminhos de serviço e nem exponha as pessoas a riscos 
de acidentes. 

FUNJ1ÇÕES E ESTRUTURA 

No fundo das vigas bal rames e blocos, deverá ser executado lastro de concreto magro pára 
evitar que a armadura entre em r ontato direto com o solo. 

O concreto a ser utiliz do será da classe especificada em projeto. Em nenhum caso será 
lançado concreto que apresente sinais de pega iniciada, ou que tenha sido misturado mais de urna hora 
antes, e a altura máxima adrtlitida para lançamento em queda é de 2,00m. Se a peça ultrapassar esse 
limite, admite-se a utilização de meio adequado, como funil ou tromba, ou lançamento através de janela 
lateral Enquanto estiver sendb lançado, e imediatamente após o lançamento, será procedido ;  o 
adensamento mecâniõo (vibração) durante o tempo necessário, de modo a preencher todos os recantos 
da forma e envolver completamente a armadura, adquirindo a melhor consistência. É importante evitar a 
vibração da armadura; caso contrário resultará em diminuição da aderéncia. 

Os elementos de fundação serão executados em concreto armado, Fck 25 MPa, com cimento, 
areia e seixo. 

As fôrmas serão de nadeírite de boa qualidade convenientemente escorada, com o fim de 
garantir à estrutura final as me idas constantes no projeto. Caberá à executante da obra, considerando 
as conc4ições peculiares do local, apresentar projeto detalhado do escoramento e das formas, atendendo 
às normas da ABNT condizentes ao material empregado (madeira eou aço). Antes do lançamento serão 
conferidas as medidas e procedida à limpeza. Caso recebam tratamento com produto antiaderente, este 
será aplicado antes da colocação da armadura Sendo formas absorventes, durante a concretagem 
deverão estar saturadas de ágUa. 

O aço empregado na obra será das classes CA-50 A e CA-SO e somente poderá saída 
procedência reconhecda sem, apresentar defeitos considerados prejudiciais á sua constituição ô.i à 
estabilidade do conjunto. 

O cimento utilizado será Poty, Nassau, Zebu ou similar CP II - Z32. 
Areia com granulometria média. 
O seixo utilizado será de granulometria média. 

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 

Será executada parede em 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 0,70 l de aglutinante para cada m 3  de argamassa As paredes obedecerão aos alinhamentos e 
dimensões indicadas no projeto arquitetônico, devendo as fiadas se: r perfeitamente niveladas, alinhadas 
e aprumadas Na execução dase serviço, consideram-se material e mão-de-obra, transporte de material 
dentro da obra, preparo da argamassa, marcação e execução da alvenaria. As juntas horizontais 
deverão estar completamente cheias, com espessura máxima de 112  mm O assentamento dos tijolos 
cerâmicos será executado com juntas de amarração de acordo com o que preconiza a NBR 8545:1984 
da A8NT 

Os vãos das portas o, janelas, caso não sejam coincidentes com as vigas, levarão vergas de 
concreto armado 
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ESQUADRIAS 

As portas em madeira, serão executadas segundo técnica para trabalhos deste género é 
obedecerão rigorosamente as incticações constantes nos projetos, detalhes especiais e especificações 
gerais Os tipos e dimensões básicas obedecerão rigorosamente o projéto de arquitetura, devendo todos 
os vãos ser confirmados na obra entes da fabricação. A madeira deverá ser de lei, bem seca, isenta de 
partes brancas, carunchos e brocas, sem nós ou fendas, que comprometam a sua durabilidade e 
aparência. 

Nos locais indicados em planta, deverão ser instaladas grades e portões de ferro com alturá 
variadas, conforme definido em planta. As grades de ferro serão lixadas e receberão pintura esmalte 
com prévio tratamento com pintura anticorrosiva. 

Conforme especificações do projeto arquitetônico, os serviços de serralheria serão executados 
de acordo com as boas normas indicadas e serão confeccionadas em perfis metálicos tubulares. 

Os caixilhos das esquadrias de madeira serão do tipo aduela e alizar com dimensões minímás 
de 1 50 x 1 00cm. As folhas terão couçoeiras com 10 cm de largura .e pinázios com 8cm de largura, 
sendo que o último pinázio terá 15cm de largura. 

As fechaduas das portas de madeira deverão ser de embutir, sempre de cilindro e maçanetaØo 
tipo alavanca e de trinco reversjvel acionado pela maçaneta e pela chave com 02 (duas) voltas, ,.fts 
chaves deverão ser fornecidas em duplicata. 

As dobradiças serão de metal cromado do tipo reforçado, com anel de 3 'Á" x 3" e serão no 
minuto de 03 (três) unidades por folhas. 

Os rebaixos ou encaixes terão a forma das ferragens não sendo toleradas folgas que exijam 
emendas enchimento com talisca de madeira, etc. 

A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem 
evitadas discrepáncias de posiço ou diferenças de nível perceptíveis à vista. 

A localização do asseptamento das ferragens será determinada pela fiscalização, se não 
identificável pelo sentido de abeitura constante em projeto. 

As maçanetas das poriis, 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 caso necessário, possuir rasgos rebaixos 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 Receberá uma argamassa de assentamento traço T3 ou T4 conforme as condições 
de exposição de superfície às intempéries, bem como da necessidade de manter as superfícies 
impermeáveis 

O peitoril deve ser coiocado por funcionário especializado ficando a cargo da contratada a 
argamassa de assentamento. 

SISTEMAS DE COBERTURA 

Trama em Madeira p1 Telha C, 
1 

crilimica Tipo Plan Até 2 Águas 
Sobre as paredes será construída a estrutura de madeira do telhado da edificação, as madeiras 

utilizadas na execução do telhado serão de lei tipo Maçaranduba Angelim vermelho ou similar,com 
dimensões compatíveis cern o porte da obra, incluindo mãos francesas em madeira de lei 6"x3. 

Cobertura - Talha Tipo Pian 
As telhas serão do tipo plan, fixadas na estrutura da cobertura obedecendo às especificções 

técnicas do fabricante. A colocação será feita dos beirais para as cumeeiras e em faixas perpendiculares 
à cumeeiras. sendo o sentido da montagem contrário aos dos ventos dominantes, obedeceçdo o 
detalhamento do projeto 

Cumeeira de barro 
Os capotes utilizados na cumeeira serão adequados as telhas utilizadas na cobertura, fabricante 

Brasilit ou Similar, obedeceneo as especificações do fabricante. 
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lmunzação plmadeira c/carbolineum 
O madeiramento estrutural (tesoura terças caibros ripas, etc.) deverá ser previamente 

imunizado com produto especifico para esse fim e aprovado pela FISCALIZAÇÃO 

Emboçamento com argamassa traço 112:9  (Cimento, cal e areia) 
Todos os beirais e cumeeiras serão encaliçados com cimento e areias no traço 1À 

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

Como preparo prévio, limpar a superfície e chapisca-la com um adesivo de alto desempenho 
para argamassas e chapscos corno o BIANCO ou similar. Aguardar nominimo 3 dias para aplicação do 
revestimento O revestimento deve ser feito no traço 1 3 (cimento ai eia média peneirada) e usar, atem da 
água, 2,0 litros do Vedacit para Cada saco de cimento de 60 kg. Aplicar uma camada de revestimento 
corn.pspessura mínima de 1,5 cm de argamassa com Vedacit sobre o chapisco, descer o revestimento 
lateralmente por, no mínimo, 15 em. Nunca queimar e alisar com desempenadeira ou colher de pedreiro 
Agqardar, a secagem da argamassa por, rio mínimo, três dias e aplicar duas demâos de uma emulsâo 
asfàitica à base de água ou solvente, como o Neutral, Neutral Acqua ou similar,  

RE\?EST'IMENTO INTERNO E EXTERNO 

Cha~o traço 1:3 
Trata-se da camada de argamassa constituída de cimento, areia grossa água e eventualmente 

aditivo possuindo baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada 
de revestimento.  

A argamassa de chapiseo devera ser preparada no traço 1:3 (1 de cimento 3 de areia média+ 
aditivo) O chapisco devera Cer aplicado sobre qualquer base a ser revestida ou seja, em todas as 
parecçs Para aplicação do chapisco a base deverá estar limpa, livre de pó graxas Óleos 
eflorescências materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a brejudicar a aderência.  

Os processos para limpeza da base poderão ser os seguintes Para remoção de pó e de 
materiais soltos Escovar e (avr a superfície com água ou aplicar jato de agua sob pressão Para 
remoção de óleo dasmaldante, graxa e outros contaminantes gordurosos escovar a superfície com 
solução alcalina de fosfato trisódico (30g de Na 3PO4 em um litro de água) ou soda caustica 
enxaguando, em seguida, com água limpa em abundância. 

Pode-se ainda, saturar a superfície com água limpa aplicar solução de ácido muriático (5 a 10% 
'de concentração) durante culcoj minutas e escovarem abundância 

Poderão ser empregadas, na limpeza, processos mecânicas (escovamento com escova de 
cardas de aço, lixamento mecânico ou jateamento de areia) sendo a 'remoção da poeira feita através,de 
ar comprimido ou lavagem córniAgua, em seguida 

Quando a base apresentar elevada absorção, devera ser pré-molhada suficientemente A 
execução do chapisco deverá ser realizada através de aplicação vigaiasa da argamassa, continuamente 
sobre toda a área da base que se pretende revestir As argamassas deverão ser misturadas até a 
obtenção de uma riistura homogênea 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 poderá ser medida em peso ou em volume, em recipiente limpo e Integro, dimensionado 
de acordo com o seu inchamento médio 

A quantidade de agqa será determinada pelo aspecto da mistura, que devera estar coesa e com 
trabalhabilidade adequada a utilização prevista 

Deverá ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessária para cada etapa a fim de 
se evitar o início do seu endurecimento, antes do seu emprego 

O procedimento par'a execução das argamassas deverá ,óbedecer ao previsto na NBR 7200 - 
Revestimentos de paedes e tetos com argamassas - materiais, preparo aplicação e manutenção 

Fabricação em mistunador mecânico 
A ordem de colocação no misturador devera ser a seguinte 
- parte da água 
- a areia 
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- outro aglomerante se houver, 
- cimento e 
- resto da água com o aditivo se for o caso 

A mistura mecânica deverá ser continua não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos 
A dosagem prevista especificada pela proporção devera ser em volume seco e deverá ser 

obedecida rigorosamente para caqa aplicação 
Fabricação manual 
60 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 encontrar-se limpa e bem vedada A 

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

Para amassamento manual, a mistura deverá ser executada em superfície plana limpa, 
impçmeavele resistente seja cru masseira, tablado de madeira ou cimentado com tempo rninimo de 6 

A mistura seca de cimento e areia deverá ser preparada com auxilio de enxada e pá, até que 
apresente coloracão uniforme Em seguida, a mistura será disposta em forma de coroa e adicionada a 
agua no centro da cratera formada. A mistura prosseguirá até a obtenção de uma massa homogênea, 
acrescentando-se quando necessário mais um pouco de água para conferir a consistência adequada à 
argamassa 

Quando .a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura deverá ser feita através de 
umedecimentos periódicos, estabelecidos pela Fiscalização. 

Massa unica p1 recebimento de pintura 
A massa única é o revestimento com acabamento em pintura executado em uma única camada 

Neste caso, a argamassa utilizada e a técnica, de execução deverão resultar em um revestimento capaz 
de cumprir as funções tanto do emboço quanto do reboco ou seja, regularização da base e acabamento 

Todas as paredes internas e externas, que não serão revestidas com cerâmica serão revestidas 
com massa única com argamassa no traço 123 3 (cimento aditivo hgante de fabricação industrial e areia 
fina) espessura 3 cm 1 

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

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

A massa única deverá apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado à 
desempenadeira de aço e esponjado, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme. 

Com a superfície ainda úmida procede-se a execução do chapisco, e posteriormente a da massa 
única. A argamassa deverá ter consistência adequada ao uso, compatível com o processo de aplicação, 
constituida de areia fina, com dimensão máxima de 1 2mm e cimento e aditivo 

A areia a ser utilizada deverá ser espalhada para secagem Em seguida, será peneirada, 
an utiiizdo-se peneiras cujos dimmetros serão em função da utilização da argamassa 

A base a receber ,a massa única deverá estar regularizada Caso apresente irregulandades 
superficiais superiores a 10 mm, tais como depressões, furos rasgos eventuais excessos de argamassa 
das juntas da alvenaria ou outilas  saliências devera ser reparada, antes de iniciar o revestimento 

A aplicação da massS única devera ser iniciado somente kiepors de concluídos os serviços a 
seguir indicados obedecidos a seus prazos mínimos 
- 24 horas após a aplicação do chapisco, 
- 4 diasde idade das estruturas de concreto das alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto 

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 desempenadeira, geralmente régua de 
aluminio a ser utilizada Nesses pontos, deverão ser fixados cacos planos de mataria] cerâmico ou 
taliscas de madeira usando-se, para tanto argamassa idêntica a qlie será empregada no revestimento 

Uma vez definido o piano de revestimento devera ser feitoo preenchimento das faixas entre as 
taliscas, empregando-sé argamassa, que será sarrafeada, em .,seguida, constituindo as 'guias" ou 
mestras 

1 
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Amassa 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 ás recomendações das Normas 
Brasileiras referentes aos insumos cimento, cal areia e água 
- Cimento - Deverá ser novo, não se admitindo a utilização de cimento "empedrado' 
- Areia Deverá apresentar granulometria & características condizentes com o tipo de argamassa que 
comporá. Poderá ser grossa, media, fina (peneirada) comum com poucas impurezas ou lavada 
proveniente de jazidas (leito de rio) 
- Água - ,Deverá ser tal que não apresente impurezas, tais como sais, álcalis ou materiais orgânicos que 
possam prejudicar as reações ccii) o cimento A água potável da rede de abastecimento e considerada 
satisfatória para ser utilizada. 

O procedimento de execução devera obedecer ao previsto na NER- 7200 - Revestimentos de 
paredes e tetos com argamassas - material, preparo, aplicação e manutenção 

Revestimento cerâmico com placas de dimensões 20x20cm - h1,80m 
As superfícies indicadat receberão acabamento em cerâmica 20x20cm - Padrão Médio,  

Fabricante Porta Rico Cecrisa ou Similar, o revestimento devera ser aprovada pela fiscalização 

OBS.. Os Revestimentos cerâmicos deverão ser da classe A devendo ser isentos de qualquer 
imperfeiçào visível a olho nu à distância de 1,0 m em condições adequadas de iluminação e serão 
assentados com altura conforme projetos 

Dez dias depois de curado o emboço será iniciado o assentamento do revestimento 
O assentamento será procedido com o emprego de argamassa de alta adesividade tipo 

CIMENTCOLA DA QUARTZOI4. T B1NDA-CIMENTCOLA da SIKA ou similares o que dispensa a 
operação de molhar as superfícies do emboço e da pastilha Será adicionada agua a argamassa de alta 
adesividade conforme d especif'cação do fabricante, até obter-se consistência pastosa 

argamassa, assim préparada, será deixada para "descansar por um período de 15 (quinze) 
minuto, após o que será executado novo amassamento 

O emprego da argamassa devera acorrer, no máximo até 2 horas após o seu preparo sendo 
vedada nova adição de água ou de outros produtos 

A argamassa será estepdida com o lado liso de uma desempenadeira de aço, numa camada 
uniforme. 

Com o lado dentado da desempenadeira serão formados cordões que possibilitarão o 
nivelamento das pastilhas 

Quando necessários os cortes e os furos nas peças para passagem de instalações serão feitos 
com equipamento próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual As bordas de 
corte deverão ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas &seni irregularidades 

SISTEMAS DE PISOS 

Camada lmperrneab.tizadora dlOcm 
Antes do lançamento do lastro, para isolar o solo da estrutura de fundação, devera se observar 

cuidadosamente a Umpeza das cavas, isentando-as de quaisquer materiais que sejam nocivos ao 
concreto tais como madeira em decomposição etc. Os pisos 

r 
indicados receberão uma camada 

impermeabilizadora em concreto ciclopico com SIKA 1 ou produto Similar, na dosagem especificada pelo 
fabricante 

O cimento utilizado será Poty, Nassau Zebu ou similar CP II'.- Z32 
Areia com granulometria media 
Pedra preta 

Camada regularizadora no traço 1.4 
Todos os pis çis com acabamento em cerâmica levarão uma argamassa de cimento areia média 

ou grossa no traço 1:4, espessura 02 cm com a finalidade de nivelar para receber o revestimento final 
ØØ,çendo aos niveis ou inchnaçc5es previstas para o acabamento que as deve recobrir. A 
regularização das arcas para os pisos com acabamento em argamassa de alta resistência será 
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executada com argamassa, de cimento e areia média ou grossa no:tíaço 1:3 desempenado e com 
espessura de 03 cm. 

Quando o material a empregar 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: 
- Áreas secas: :5 0,5%; 
- Áreas molhadas 0,5%x1,5% em direção ao ralo ou à porta dp salda; e 
- Boxes de banheiros. 1, 0/osx2,5% em direção ao ralo. O cimento utilizado será Poty, Nassau; 

Zebu ou similar CP II— Z32 
Areia com granulometria média ou grossa. 

Lajota cerâmica - PEI IV - (Padro Médio) 36x36cm 
Os pisos determinados em projeto receberão acabamento. em lajota cerâmica 35x35cm, 

IV, Tipo A, fabricante Porto Rico, Cecrisa ou Similar, a lajota deverá ser aprovada 

Á argamassa colante industrializada utilizada será da Quartzolit, Argamassas Belém ou similar.  
O rejunte utilizado será da Quartzolit ou Similar, na cara ser determinada pela fiscalização 

Rodapé Cerâmico li = 7cm 
Os rodapés são o elemento de acabamento e proteção da transição das paredes com os pisos 

O assentamento das peças se dará com argamassa ainda fresca tçndo-se o cuidado de pulverizar 
cimento em pó sobre a superticie A argamassa de assentamento será no traço 1:3 ou 1:4 conforme as 
condições de exposição de superfície as intempéries bem como da necessidade de manter as 
superfícies impermeáveis.  

Piso de concreto, espessura 1cm 
Nos locais definidos em Projeto serão executadas calçadas de proteção nas dimensões 

indicadas, como segue A fundação será direta constituída de sapata corrida em pedra preta 
argamassada no traço 1:8 (cimepto e areia), com dimensões de 0,20 x 0,30m (largura x profundidade) O 
baldrame será em concreto cictópico FCK15MPA com 0,10m de espessura O caixão formado pelos 
baldrames será preenchido com aterro arenoso até atingir a altura de 0,10m abaixo do nível de 
acalpemento Sobre o aterro compactado e nivelado, serão executadas juntas em 

réguas 

 de madeira 
branca espaçadas de 1 OOm ou formando quadros de 1,OOm de lado Os quadros serão preenchidos de 
forma $ternada, unidos pelo vertice tipo dama, em concreto com seixo, resistência 13,5MPA com 1 cm 
de espessura e acabamento desempenado Após a pega do conceto serão retiradas as juntas de 
madeira e nas suas espessuras sera aplicado produto a base de asfalto formando as juntas secas" 

Cimentado com Junta Plástica: 
As áreas externas, indicadas em projeto serão pavimentadas com cimentado com junta plástica. 

O cimentado com junta piástica deve ser colocado sobre uma subbase permeável bem compactçda. 
Deve obedecer aos mesmos critérios e cuidados que todo pavimento de concreto exige: 

- , Bola'   sub-base 
• Compactação adequada 

Aplicação de juntas 
• Boa cura. 

PINTURAS E ACABAMENTOS 

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

As superfícies de macieira serão preparadas com o emprego de lixas, cada vez mais finas, até 
obter-se superfícies planas e lisas 	 A 

As tintas a base de esmalte exigem no mínimo duas demãos de acabamento devendo 
apresentar elevada resistência ao impacto e as intempéries. 
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As tintas só poderão ser afinadas ou diluídas, com solventes apropriados a de acordo com ás 
instruções do respectivo fabricante 

Cada demão de tinta só será aplicada após a anterior estar completamente seca, convindo 
observar um intervalo de 2400 horas entre demâos sucessivas. 

O mesmo cuidado devera haver entre demãos de massa e de tinta, observando um intervalo 
mínimo de 48:00 horas. 

*Nota: As cores serão definidas pela administração da obra, atendendo aos padrões do 
município,  

Pintura acrílica 	. 	 E 

Antes de efetuar qualquêr serviço de pintura, a CONTRATADA deverá efetuar a retirada de 
todas as infiltrações e trincas existentes na alvenaria e junto ás esquadrias externas e internas com 
tratamento adequado para cada situação, devendo ser utilizado hid o jateamento com hipoclorito, as 
fissuras tratadas com argamassa,semi-flexivel, e duas demâos de impermeabilizante acrílico. 
As superfícies a serem pintadas deverão ser examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos antes da 
execução dos serviços. Todos os cuidados quanto às superfícies estarem secas e limpas e precauções 
quanto ao intervalo de tempo entre demãos, deverão ser observados, conforme recomendações das 
Normas Brasileiras 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a procedente estiver perfeitamente seca, 
observar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas. 

Deverá ser aplicado selador acrílico para paredes em duas demáos da marca SUVINIL ou 
similar, observando-Se o intervalo de secagem mínimo, e diluído conforme recomendações do fabricante. 

Deverá ser aplicada e lixada massa ACRILICA da marca SIJVINIL ou similar de mesma 
qualidade, de forma a obter suprfície perfeitamente lisa, regular e limpa, pronta para receber pintura. 

Deve ser aplicada com :a desempenadeira de aço ou espátu'a sobre a superfície em camadas 
frnas e sucessivas. Aplicada a a  demão, após um intervalo mínimo de três horas, a superfície deve',r>er 
lixada, com lixa de grão 100  f5O, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a? demão corrigindo o 
nivelanlento e, após o período de secagem, proceder o lixamento final 

EsiffiIte sobre madeira ei massa e selador 
Nas esquadrias de madeira, a preparação se fará com o Iixàmento e limpeza das superfícies, 

correção das imperfeições utilizando massa a óleo lixamento para nivelamento para depois aplicar a 
tinta esmalte da Coral, Suvinil ou Similar. 

Se as cores não estiverem definidas no projeto, caberá a FISCALIZAÇÃO, decidir sobre. as 
mesmas, mediante prévia conulta ao autor do projeto. Todas as vezes que uma superfície tiver, sido 
lixada esta será cuidadosamente limpa com uma escova, e depois com um pano seco, para remover 
todo pó, antes de aplicar a demão seguinte. 

Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de propta, uniformidade quanto à textura, 
toftalidade e brilho (fosco, sem .brilho e brilhante). 	 71 

Pintqra esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica 
As grades, portões de ferro, deverão ser pintadas com Esmalte Suvinil ou rigorosamente autuar, 

na qor Preta e Camurça, acabamento Fosco, de acordo com projeto arquitetônico, com 02 (duas) 
demâos e intervalo de 24 horas entre as demãos. 

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

Todas as esquadrias e similares metálicos
'
etc., a serem pintados, deverão ser emassadaà,com 

a aplicação de massa plástica para correção de defeitos mais grosseiros, pois esta não dá acabart'ento 
perfeito, e após sua secagem lixar e aplicar massa rápida Luxforde, em camadas finas, para correção de 
pequenos defeitos, que será posteriormente lixada com lixa de 220 à 400 para acabamento liso secagem 
mínimo, e diluído conforme recomendações do fabrïcante. 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Os serviços de instalações elétricas obedecerão ás normas da ABNT e normas das• 
concessionárias locais. 

Será instalado no quadro de distribuição existente 03 disjuntores. Os disjuntores utilizados no 
quadro de distribuição devem ser DIN, fabricante GE ou Similar. 

As tomadas universais deveio ser da Periex ou Similar. 	
t. 

Todos os interruptores deverp ser para 1 OA-250 v, Fab. Periex ou Similar, instalados em caixas de 
PVC4"x2" 

Luminárias tipo paflon em plástico de sobrepor lxl5W. 
Todos os eletrodutos serão de PVC (normatizados), Fab. Tigre, hidrosol ou Similar, rígido, 

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

Serão fornecidos e instalados ventiladores de teto. 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Placa ça Inauguração em aço/letra baixo Relevo (40x30cm) 
Devera ser fornecida e instalada urna placa de inauguração dapbra, em aço escovado, de 40 x 

60 cm conforme modelo adotado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ÍACARÁ, devendo o fornecedor 
oferecer uma garantia de 12 meses com referência à qualidade do material utilizado na confecção cia 
placa 

LIMPEZA 

Á contratada deverá efetuar 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 excessos 
Todos os pisos serão ou dadosamente limpos, retirando-se toda e qualquer sujeira aderente, 

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

Todas as alvenarias, elementos vazados, revestimentos, aparelhos 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 testadas quanto ao seu funcionamento e o perfeito 
nivelamento 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 limpas, polidas e lubrificadas as dobradiças, 

ieaí tivaído ,Mai&i6 Fllli 
CREAJPÀ 	sQ%1631?. 
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Estado doPará 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

() 

/ 

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOSSA 
SENHORA DE NAZARÉ' 

ACARÁ - PA 



Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

- MEMORIAL DESCRITIVO: 

Este memorial descritivo terb como objetivo estabelecer as normas e condições para a execução de 
obras e serviços relativos à obra: Construção da escola municipal Nossa Senhora de Nazaré, do 
município de Acará - PA, confórme os projetos compreendendo o fornecimento dos materiais, mão-de-
obra com leis sociais, equipamentos, impostos e taxas, assim como todas as despesas necessárias à 
completa execução da obra pela empresa contratada 

II - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1 - VERIFICAÇÕES E INTERPRETAÇÕES: 

Compete a firma ernlreiteira, minucioso estudo de verifiè'açâo e comparação de todos os 
desenhos dos projetos especaficações e demais elementos integrantes da documentação técnica 
fornecida pela PMA, bem como providenciar os registros nos órgãos competentes 

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

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

Os valores dos insumps dos serviços afins, que não constarem explicitamente na planilha de 
quntjdades devera ser consiqerado nas composições de custos dos referidos serviços 

Os serviços de caráter permanentes, tais como, pronto soçõrro, administração da obra, limpeza 
da obra equipamentos e maquinarios deverão ter seus custos inseridos na composição do BDI 

Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro, que toctôs os casos de caracterização de 
matérias ou equipamentos por determinada marca, fica subentendido a alternativa "ou similar" a 
juizo da fiscalização 

2 OCORRÊNCIA E CONTROLE 

A empreiteira ficará obrigada a manter na obra um lrro diário de obras, destinado as 
anotações pela contratada sabre o andamento da obra bem corno observações a serem feitas pela 
fiscalização 

A empresa responsavel, em decorrência de eventuais alterações  feitas nos serviços de acordo 
tom 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: 

emprego de qualquer material com maior ênfase para o de acabamento como lajotas 
cerâmicas, ferragens, esquadrias, metais, louças sanitárias e etc: estarão sujeito à fiscalização, que 
,decidirá sobre a atuãhzação 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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Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 
4- .FISCALIZAÇÃO: 

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

O responsável pela fiscalização respeitara rigorosamente o projeto e suas especificações, 
devendo à PMA, ser consultada para toda e qualquer modificação. 

Em caso de inexistência ou omissão de projetos compete a fiscalização fazer a indicação e 
proceder às definições neceárias para execução dos serviços, como por exemplo, locais, padrões, 
modelos, dores, etõ. 

5- COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO 

Toda comunicação é solicitação deverão ser registradas nó livro diário de obras, e quando 
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 OBIA 

A contratada deverá manter na direção da obra um preposto com conhecimentos técnicos que 
permim a execução com perfeição de todos os serviços além dos demais elementos necessários a 
eféftd ádministração da obra como, almoxarife, apontada vigia e etc. 

A contratada deverá comunicar com antecedência à PMA, q nome do responsável técnico, com 
suas prerrogativas profissionais 

:•.:À PMA fica no direito de exigir a substituição do profissional indicado, no decorrer da obra, caso 
o mesmo demonstre insuficiente perícia nos trabalhos ou indisposições em executar as ordens da 
fiscalização 

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

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

Durante a execução dqs serviços a contratada devera 

1 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 

1 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos a 
legislação sçcial e trabalhista em vigor particularmente no que se refere ao pessoal 
alocado nos serviços objeto do contrato 

1 Efetuar pagamentos de todos os impostos taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes u que vierem a incidir sobre o objeto do contrato até o recebimento 
definitivo dos serviços 

1 A contratada devera montar um escritório na obra, com dependências confortáveis 
para uso cia fiscalização, dotado de pessoal e material necessário ao perfeito 
functonameçto e atendimento dos serviços de construção 

1 A vigência será ininterrupta, por conta da contratada, ate o recebimento definid da 
obra 
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Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 
8— EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINÁRIOS: 

A contratada será responsável pelo fornecimento de todos os .  equipamentos, andaimes e 
macuinários, assim como pequenas ferramentas necessárias ao bom ndamento e execução dos 
serviços até 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 péla retirada de todos os materiais excedentes oriundos do processo de 
construção da obra, como: madéiras, materiais brutos, tijolos, etc. '5 
M,-, ESFECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1,0 - SERVIÇOS PRELIMEINAES 

Locação da obra a aparelho 
:Para quaisquer Iocaçôé, deverá ser apresentado um plano çje trabalho, o qual será submetido à 

aprovação da fiscalização. 
i;: Tos os serviços de topografia deverão ser feitos pela CONTRATADA acompanhada pela 

PMM, cabendo a esta em qualquer caso, a conferência e atestado da documentação final. 
.. CONTRATADA devérá assegurar, às suas expensas, a proteção e a conservação de todas as 

referencias efetuar a relocaç4o do eixo nas diversas etapas de erviço ou a aviventação de outros 
elementos que se fizerem ne4essarios, todos eles com base nas Ordens de Serviço fornecidas pela 
PMM. 

Placa de Obra em lona com plotagem de gráfica 
A placa da obra será çonstituida em lona com plotagem de gráfica e estruturada com régua de 

madeira aparelhada de 3' xl obedecendo o modelo adotado pelo GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 
que objetiva a exposição de informações 

20— MOVIMENTO DE TERRA 

• Escavação manual 
As cavas para, fundações poderão ser executadas manualmente, devendo o material 

remanescente ser retirado para local a ser determinado pela FISCALi1AÇAO 
As cavas para fundação deverão obedecer a dimensões minimas indicadas em projeto de 

fundações a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO devendo ser aprofundadas caso esta cota mínima não 
atinja o terreno com resistência compatível com a carga que irá suportar.  

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

• Carga manual de entulho em caminhão basculante 6,0m 3  
Todo entulho produzido na obra devera ser removido para local indicado pela FISCALIZAÇÃO,  

sendo que no período em que permanecer na obra deverá ser qcondicionado convenientemente em 
local próprio separado e que não obstrua os caminhos de serviçq e nem exponha as pessoas a ri os 
de acidentes 
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Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 
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Aterro apiloado 
Os trabalhos de aterro dverão ser executados com material sem matéria orgânica em camadas 

sucessivas de O 20cm devidamQnte molhadas e apiloadas manualmente devendo ser executado após 
a Um'pe é esgotamento das cavas de fundação. 

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

O material proveniente das 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 e 
regularizadas de forma a permitir o fácil acesso aos prédios e o perfeito escoamento das águas 
superficiais. 

3.0 - FUNDAÇÕE, ESTRUTURA E FECHAMENTO EM MADEIRA DE LEI 

Serão cravadas estacas: de madeira até a atingirem o pontc', de nega. Os assoalhos e guarda 
çorpos serão instalados de acordo com o especificado em projeto. 

O tabuleiro será composto por justaposição de peças de Vigas e fixado por meio de pregos. Nas 
extremid?des das longarinas serão fixadas vigas, que desempenharão a função de suporte do guarda-
corpo, como também será necessária a construção de guarda-corpo As dimensões das peças serão de 
acordo com o projeto 

Os fechamentos dos ambientes serão compostos por peças 2x15x400cm e 5x15x400crn, de 
acordo com o especificado em rojeto. 

4.0 - FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO 

O, concreto a ser utilizado será da classe especificada én projeto. Em nenhum caso será 
lançado concreto que apresente sinais de pega iniciada, ou que tenha sido misturado mais de uma hora 
antes, e a altura máxima admitida para lançamento em queda é de 2,0Cm. Se a peça ultrapassar esse 
limite, admite-se a utilização de meio adequado, como funil ou tromba, ou lançamento através de janela 
lateral. Enquanto estiver sendo lançado, e imediatamente apó .., o lançamento, será procedido o 
adepsamento mecânico (vibração) durante o tempo necessário, de modo a preencher todos os recantos 
da fornia e envolver completamente a armadura, adquirindo a melhor consistência. E importante evitar a 
viráção da armadura, caso contrário resultará em diminuição da aderência. 

Os elementos de fundação serão executados em concreto prmado, Fek 25 MPa, com cimento, 
areia e eixo. 

As formas serão de madeirite de boa qualidade convenientemente escorada, com o fim de 
gariTitir,à estrutura final as medidas constantes no projeto. Caberá.à executante da obra, consideando 
as condições peculiares do local, apresentar projeto detalhado do escoramento e das formas, atendendo 
as normas da ABNT condizentes ao material empregado .(madeira e/ou aço). Antes do lançamento serão 
conferidas as medidas e procedida à limpeza. Caso recebam tratamento com produto antiaderente; este 
será aplicado antes da colocação da armadura. ,Sendo formas absorventes, durante a concretagem 
deverão estar saturadas de água. 

O aço empregado na obra será das classes CA-50 A i CA-60 e somente poderá ser de 
procedência reconhecida, sem apresentar defeitos considerados prejudiciais à sua constituição ou a 
estabijidáde do conjunto. 

O cimento utilizado será Poty, Nassau, Zebu ou similar do. tipo CP 111-32 E-RS. 
Areia com granulometria média. 
O seixo utilizado será de granulometria média 

15,110
,-, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 

O concreto a ser utijizado será da classe especificada em projeto Em nenhum caso se 
lpnçØQ concreto que apresen,te sinais de pega iniciada, ou que tenha sido misturado mais de uma hora 
antes,. e a altura máxima admitida para lançamento em queda é dè 2,00m. Se a peça ultrapassar esse 

	

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas 	 4 



Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 
limite, admite-se a utilização derneio adequado, como funil ou tromba ou lançamento através de janela 
lateral. Enquanto estiver sendô  lançado, e imediatamente após o lançamento, será procedido o 
adensamento mecânico (vibráçS) durante o tempo necessário, de modo a preencher todos os recantos 
da forma e envolver completamente a armadura adquirindo a melhor consistência É importante evitar a 
vibração dá armadura; caso contrário resultará em diminuição da aderência. 

Os elementos estruturais como pilares, vigas e lajes serão executados em concreto armado, Fck 
25 MPa, com cimento, areia e seixo 

As fôrmas serão de madeirite de boa qualidade convenientemente escorada, com o fim de 
garantir à estrutura final as medidas constantes no projeto. Caberá à executante da obra, considerando 
as condições peculiares do local, apresentar projeto detalhado do escoramento e das formas, atendendo 
às normas da ABNT condizentés ao material empregado (madeira e/õu aço). Antes do lançamento serão 
conferidas as medidas e procedida à limpeza. Caso recebam tratanïénto  com produto antiaderente, este 
será aplicado antes da colocação da armadura Sendo formas absorventes, durante a concretagem 
deverão estar saturadas de ágüi. 

O aço empregado na obra será das classes CA-50 A e CA-60 e somente poderá ser de 
procedência reconhecida sem apresentar defeitos considerados prejudiciais a sua constituição ou à 
estabilidade do conjunto 

o cimento utilizado será Poty, Nassau Zebu ou similar CP 111-32 E-RS 
Areia com granulometria média. /  
O seixo utilizado sera de granulometria media 

60— PAREDES E REVESTIMENTOS 

Alvenaria tijolo de barro a cutelo 
Será executada parede em 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 0,70 1 de aglutinante para cada m 3  de argamassa As paredes obedecerão aos alinhamentos e 
dimensões indicadas rio projetu arquitetônico devendo as fiadas ser perfeitamente niveladas alinhadas 
e aprumadas Na execução desse serviço, consideram-se material e hão-de-obra transporte de material 
dentro da obra preparo da argamassa marcação e execução da alvenaria As juntas horizontais 
deverão estar completamente cheias com espessura máxima de 12 mm O assentamento dos tijolos 
cerâmicos será executado com juntas de amarração de acordo com o 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 de cimento e areia no traço 1:3 
Trata-se da camada dd argamassa constituída de cimento areia grossa, água e eventualmente, 

aditivo possuindo baixa consistência destinada a promover maior aderência entre a base e a camada 
de revestimento 

A argamassa de chapisco devera ser preparada no traço 3 (1,0 de cimento 3,0 de areia Média 
+ aditivo), O chapisco devera ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida ou seja em todas as 
paredes Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa livre de pá, graxas oleos 
eflorescências materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicara aderência.  

Os processos para limpeza da base poderão ser os seguintes Para remoção de pó e de 
materiais soltos Escovar e lSlvar a superfície com agua ou aplicér jato de água sob pressão Para 
remoção de óleo desmoldanffi, graxa e outros contaminantes gordurosos escovar a superficie com 
solução alcalina de fosfato trisódico (30g de Na 3PO4 em um litro de água) ou soda caustica 
enxaguando em seguida cor água limpa em abundância 

Pode-se ainda saturar a superfície com água limpa aplicai solução de ácido muriatico (5 a 10% 
de concentração) durante cinco minutos e escovar em abundância.7 

Poderão ser empregados na limpeza processos mecânicos (escovamento com escova de 
cerdas de aço lixarnento mecânico ou jateamento de areia) sendo a remoção da poeira feita através de «/7 
ar comprimido ou lavagem com agua em seguida 
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Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 
Quando a base apresentar elevada absorção deverá ser pré -molhada suficientemente A 

execução do chapisco devera sei realizada através de aplicação vigorosa da argamassa continuamente, 
sobre toda a área da base que 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 correspondente a 17,85 ou 35,7 litros, respectivamente 

A areia poderá ser medida em peso ou em volume em recipiente limpo e integro, dimensionado 
de acordo com o seu inchamentu médio.  

A quantidade de água será determinada pelo aspecto da mistura que devera estar coesa e com 
trabalhabilidade adequada a utilização prevista 

Devera ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessária para cada etapa a fim de 
se evitar o inicio do seu endurec'mento antes do seu emprego 

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

Fabricação em misturador mecânica:  
A ordem de colocação no m'stu ador devera ser a seguinte 
-parte da água 

a areia,, 
- outro aglomerante se houver 
- cimentoe 
- resto da agua com o aditivo, se for ocaso. 

A mistura mecânica deverá ser contínua, não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos. 
A dosagem prevista, especificada pela proporção, deverá ser em volume seco e deverá ser 

obedeckia rigorosamente para cada 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 éhcontrar-se limpa e bem vedada, A 

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

Para amassarnento manual, a mistura deverá ser executada em superfície plana, limpa, 
impermeavel e resistente, seja em masseira tablado de madeira ou cimentado com tempo mínimo de 6 

A mistura seca de cimento e areia deverá ser preparada com auxilio de enxada e pá, até que 
apresente coloração uniforme Em seguida, a mistura será disposta em forma de coroa e adicionada à 
água no centro da cratera formada. A mistura prosseguirá até a obtenção de uma massa homogénea, 
acrescentando-se, quando nerissário, mais um pouco de água pari conferir a consistência adequada à 
argamassa 

Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensj a cura deverá ser feita atravs de 
umedecirnentos periódicos, estabelecidos pela Fiscalização. 

• Reboco com argamassa 1 6 Adit Plast 
O reboco é o revestimento com acabamento em pintura executado em uma única camada. Neste 

caso, a argamassa u'iizada e a técnica de execução deverão resiltar em um revestimento capaz de 
cumprir as funções tanto do eriboço quanto do reboco, ou seja, regularização da base e acabamento. 

Todas as paredes internas e externas, que não serão revestidas com cerâmica serão revestidas 
com reboco com argamassa no traço 1:6 (cimento aditivo plastificante de fabricação industrial), 
espessura 03 cm. 

As paredes antes do inicio do reboco deverão estar com as tubulações que por ela devam 
passar, concluídas, chapíscad'as, mestradas e deverão ser convenientemente molhadas. 

Os rasgos efetuados para a instalação das tubulações deverão ser corrigidos pela colocação de 
tela metálica galvaniz aria ou pelo enchimento com cacos de tijolos ou blocos 

Os reboco 	de vero apresentar acabamento perMito, primorosamente alisado a 
desempenadeira de aço e esponjado, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme.  
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Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 
Com a superfície ainda úmida procede-se a execução do chapisco, e posteriormente a do 

reboco. A argamassa deverá ter consistência adequada ao uso, compatível com o processo, de 
aplicação, constituída de areia fina, com dimensão máxima de 1,2mn e cimento e aditivo. 

A areia a ser utibzada deverá ser espalhada para secagem. Em seguida, será peneirada, 
utilizando-se peneiras cujos diâmetros serão em função da utilização dã argamassa. 

A base a receber o reboco deverá estar regularizada. Caso apresente irregularidades superficiais 
superiores a 10 mm, tais como depressões, furos, rasgos, eventuais excessos de argamassa das juntas 
da alvenaria ou outras sailências, deverá ser reparada, antes de iniciar  revestimento. 

O reboco deverá ser iniciado somente depois de concluídos os serviços a seguir indicados, 
obedecidos a seus prazos mínimos: 
- 24 horas após a aplicação do èhapisco; 
- 4 dias de idade das estruturaSde concreto, das alvenarias cerâmica'ede blocos de concreto. 

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 désempenadeira, geralmente régua de
aluminio, a ser utilizada.. Nesses pontos, deverão ser fixados capos  planos de material cerâmico ou
taliscas de madeira usando-se para tanto argamassa idêntica à que será empregada no revestimento 

Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento das faixas entre q  as 
taliscas, empregando-se argamassa, que será sarrafeada, em seguida, constituindo as "guias" ou 
mëstras 

O reboco só será executado depois da colocação dos marcos das portas e antes da colocação 
de alisares. 

Os materiais componePtes das argamassas deverão atender às recomendações das Normas 
Brasileiras referentes aos insurnos cimento, cal, areia e água: 
- Cimento - Deverá ser novo, não se admitindo a utilização de cimento "empedrado", 
- Areia - Deverá apresentar granulometria e características condizentes com o tipo de argamassa que 
compora Podera ser ,  grossa média fina (peneirada) comum com poucas impurezas ou lavada 
proveniente de jazidas (leito de rio) 
- Agua - Devera ser tal que não apresente impurezas, tais como sais álcalis ou materiais orgânicos que 
possam prejudicar as reações com o cimento A agua potável da rede  de abastecimento e considerada 
satisfatória para ser utilizada 

O procedimento de execução deverá obedecer ao previstona NBR- 7200 - Revestimentds de 
paredes e tetos cem argamasses - material, preparo, aplicação e manutenção. 

Emboço com argamassa 1:6:Ad1t.1 21ast. 
O emboço, ou massa grossa, é uma camada cuja principal função é a regularização da 

superfície de alvenaria, devefldb apresentar espessura de 20,0 mm 
É aplicada diretamente sobre a base previamente preparada com chapisco e se destina a 

receber as camadas posteriores do revestimento. . 
Para tanto deve apresentar porosidade e textura superficidis compatíveis com a capacidade de 

aderência do acabamento final previsto. Ambas são caracteristicas determinadas pela granulometria dos 
materiais e pela técnica de execução 

O emboço será executado com argamassa no traço 1:6 (cimento, aditivo plastificante de 
fabricação industrial), e será aplicado somente nas paredes que rèceberão acabamento em cerâmica. 
Estas paredes não deverão réceber o reboco paulista. 

O emboço só será iniÇiado após a completa pega das argamassas das alvenarias e chapiscos e 
depois de embutidos e testdos todas as canalizações  que pá ele deverão passar, bem como a 
colocação dos caixilho. Deverá ser fortemente comprimido contra as superfícies a fim de garantir sua 
perfeita aderência A espessura do emboço não deverá ultrapassara 20 mm. 

Antes de iniciar o emboço as superfícies deverão ser limpas para eliminação de gorduras e 
eventuais vestígios orgânicos (limo fuligem etc.) e abundantemente molhadas para evitar absorção 
repentina de agua e argamassa  mas nunca exageradamente, poii poderá provocar o "escorrimento da 
mesma argamassa. 	 .: 

Unia vez molhada a superficie e aplicada a argamassa chapada, fortemente com a colher. A 
parede,, devera ser se rafeada com régua apoiada sobre as faixas-guias verticais, em movimentos 
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Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 
horizontais de baixo para cima de modo que a superfície fique regularizada, sendo recolhido o excesso 
de argamassa que vai se depositar na regue e recolocado no caixão para reemprego imediato 

Para obtenção de supeificie áspera apropriada à aplicação de qualquer dos acabamentos 
citados recomenda-se a utilização de areia de granulometria média ou grossa e de desempenadeira de 
madeira Quando base para revestimentos ceramicos o emboço deve apresentar capacidade de 
aderência á sua base suficiente para suportar as maiores solicitações a que estará submetido 

As exigências em nivel de acomodação de deformações diferenciais entre a base e o 
acabamento final são maiõres para as aplicações exteriores sobre bases muito deformáveis e com 
revestimentos finais que apresentem variações dimensionais de grande amplitude.  

A dimensão máxima do agregado a ser adotado na fabricação de argamassas destinadas a 
aplicação em paredes e tetos deverá ser de 1,2 a 4,8 mm. 

O emboço deverá aderiL bem ao chapisco ou à base de revestimento Deverá possuir textura e 
composição uniforme proporcionar facilidade de aplicação manual ou por processo mecanizado 

O aspecto e a qualidade da superfície final deverão corresponder a finalidade de aplicação ,e a 
decoração especificada 

A argamassa de emboço deverá ser preparada de acordo opirri as recomendações constantes 
nesta especificação para o reboco paulista 

• Revestimento Cerâmit o Padrão Médio 
AS superfícies indicadas receberão acabamento em cerâmica 35x25cm - Padrão Médio, 

Fabricante Porto Rico Cecrisa Ou Similar, o revestimento devera ser aprovada pela fiscalização 
OBS Os Revestimentos ceãpucos deverão ser isentos de qualquer imperfeição, visível a olho nu, a 
distancia de 1,0m, em condições adequadas de iluminação e serão assentados com altura conforme 
projetos 

Dez dias depois de curado o emboço, será iniciado o assentamento do revestimento 
O assentamento sara procedido com o emprego de argamassa de alta adesividade tipo 

CIMENICOLA DA QUARTZCWIT, BINDA-CIMENTCOLA da SIKA ou similares, o que dispensa a 
operação de molhar as superfícies do emboço e da pastilha Será adicionada água a argamassa de alta 
adesividade conforhit a especificação do fabricante até obter-se consistência pastosa 

A argamassa assim preparada será deixada para descantar' por um período de 15 (quinze) 
minutos após o que será executado novo amassamento 

k° emprego da argamassa deverá ocorrer, no máximo ate 2 horas após o seu preparo sendo 
vedada nova adição de água ou de outros produtos 

A argamassa será èstendida com o lado liso de uma desempenadeira de aço numa camada 
uniforme 

Com o lado dentadi da desempenadeira serão formados cordões que possibilitarão o 
.,nivelamento das pastilhas. 

Puando necessários cs cortes e os furos nas peças para passagem de instalações, serão feitos 
com equipamento próprio para essa finalidade não se admitincXo o processo manual As bordas de 
corte deverão ser esmeriba J.as de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades 

70-COBERTURA 

• Estrutura de madeira p1 telha de barro, peça aparelhada 
Sobre as paredes será construída a estrutura de madeira do telhado da edificação as madeiras 
utilizadas na execução do te hado serão de lei tipo maçaranduba angelim vermelho ou similar, com 
dimensões compatíveis ai'í ' porte da obra 

* Cobertura - feflia p11r n 
As telhas serão do tipo plan, fixadas na estrutura da cobertura obedecendo as especificações técnicas 
do fabriQante 
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Cobertura - Cumeeira de barro: 
Os capotes utilizados na cumeeira serão adequados as telhas utilizadas na cobertura, fabricante Braàilit 
ou Similar, obedecendo as especificações do fabricante. 

• Imunização p/madeira t/carbolineum 
O madeiramento estrutural (tesoura terças caibros ripas etc.) deverá ser previamente 

imunizado com produto específico para esse fim e aprovado pela FISCALIZAÇÃO 

• Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (Cimento, cal e. areia) 
Todos os beirais e cumeeiras serão encaliçados com cimento e areias no traço 1 4 

80-PISOS 

• Camada impermeabilizadora etlúcm 
Antes do lançamento do lastro, para isolar o solo da estrutura de fundação, deverá se observar 

cuidadosamente a limpeza das cavas isentando-as de quaisquer materiais que sejam nocivos ao 
concreto tais como madeira em decomposição, etc. Os pisos indicados receberão uma camada 
impermeabilizadora em concreto ciclópico com SIKA 1 ou produto Similar, na dosagem especificada pelo 

O cimento utilizado ser0  Poty. Nassau, Zebu ou similar CP II - Z32 
Areia com granulometria media. 

edra preta. 

Lajota cerâmica - PE) IV - (Padrão Médio) 35x35cm 
• ,s pisos determinados em projeto receberão acabamento em lajota cerâmica 35x35cm, 

antiderrapante, PEI IV, Tipo A, fabricante Porto Rico, Cecrisa ou Similar, a lajota deverá ser aprovada 
pele .fisçlização. 

A argamassa colante industrializada utilizada será da Qua&olit Argamassas Belém ou similar.  
O rejunte utilizado será da Quartzolit ou Similar , na cor a ser determinada pela fiscalização 

90— 

 

)LEIRAS E PEITORIS 

As soleiras serão assentadas com argamassa de traço 1:3, cimento e areia 
As soleiras deverão caso necessário possuir rasgos rebaixos e outros detalhes imprescindíveis 

ao seu..funcionamento. 
Nos vão de todas as portas considerar soleiras em granito preto 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 às intempéries, bem como da necessidade de manter as superfícies 
impermeáveis 

Em todos os vão de janelas deverão ser colocados peitoril em granito preto polido com rebaixo 
Para agua nas dimensões de 15 cm de largura (espessura da parede mais 1 a 2 cm de pingadeira) ,e 3m 
de espessura (considerando 02 cm da pedra mais 01 cm de rebaixo) Não se esquecer de considerar o 
transpasse de 01 cm para cada lado do comprimento do vão da janela 

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

100— ESQUADRIAS E FERRAGENS 

As portas em madeira serão executadas segundo tecnica 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 
0s ,VAos ser confirmados na obra antes da fabricação A madeira devera ser de lei bem seca isenta de 
partes brancas carunchos e brocas, sem nos ou fendas que comprometam a sua durabilidade e 
aparência 
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Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 
NÓS locais indicados enti planta, deverão ser instaladas gradés 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 pintura anticorrosiva 

Conforme especificações do projeto arquitetônico, os serviços de serralharia serão executados 
de acordo com as boas normas indicadas e serão confeccionadas em perfis metálicos tubulares. 

Os caixilhos das esquadrias de madeira serão do tipo aduela e akzar com dimensões mínimas 
de 7,50 x 1,00em. As folhas terão couçoeiras com 10 cm de largura e pinázios com 8cm de largura, 
sendo que o OlUmo pinázio terá 1 1  5crn de largura. 

As fechaduras das portas de madeira deverão ser de embutir, sempre de cilindro e maçaneta do 
tipo alavanca e de trinco reversível acionado pela maçaneta e pela • chave com 02 (duas) voltas. As 
chaves deverão ser fornecidas em duplicata 

• As dobradiças serão dê metal cromado do tipo reforçado, dom anel cia 3 1/2'  x 3" e serão no 
mínimo de 03 (três) unidades por folhas. 	 1 

Os rebaixos ou encaixes terão a forma das ferragens não sendo toleradas folgas que exijam 
emendas enchimento com talisca de madeira etc.  

A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem 
evitadas discrepancias de posição ou diferenças de nível perceptíveis à vista 

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

1 11 As maçanetas das portas 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 caso necessário, possuir rasgos rebar<os 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 cffl. Receberá, argamassa de assentamento traço T3 ou T4 conforme as condições 
de exposição de superfície às intempéries, bem como da necessidade de manter as superfícies 
impermeáveis 

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

11.0 —INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Os serviços de instalações elétricas obedecerão às normas da ABNT e normas das 
concessionárias locais. 

Serãoinstalados; no qustiro de distribuição existente 03 disjuntores Os disjuntores utilizados no 
quadro de distribuição devem ser D1N, fabricante GE ou Similar. 

As tomadas universais deverão ser da Perlex ou Similar,... 
Todos os interruptores devem ser para IOA-250 v, Fab. Perlexou Similar, instalados em caixas de 

PVC4"x2" 
Luminárias tipo paflon erii plástico de sobrepor lxlSW. 
Todos os eletrodutos serão de PVC (normatizados), Fa. Tigre, hidrosol ou Similar, rígido, 

rosqueado, com acessórios, respectivos diâmetros e bitolas indicados no projeto e conforme a planilha 
de quantidades. 

Serão fornecidos e instalados ventiladores de teto. 

12.0 - INSTALAÇÕES l-IIDROSSAN)TÁRIAS/ DRENAGEM PLUVIAL 

Os serviços de instalações hidrossanitárias obedecerão às normas da ABNT e normas das 
concessionárias locais. 

As instalações serão executadas em tubos de PVC normatizados, Fab. Tigre, Akros ou Similar, e 
com diâmetros de acordo com os projetos. 
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Estado do Para 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 
flahzrào ser instalados trás registros de gaveta, com canopla %" e dois registros de pressão com 

construído fossa séptica, sumidouro e filtro anaeróbico em concreto armado, conforme 

fornebidas. e instaladas caixas de gordura em PVC DN 300mm conforme projeto da marca 
ilar. 
fornecidas e instaládas caixas sifonadas em PVC com grelha. 
fornecidos e instalados tubo em PVC 50 mm e joelho/cotovelo 90 0  50 mm, para a ventilação 

130— APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 

Os vasos lavatorios, metais e acessórios serões da marca Deca, ou similar. O fabricante devera 
manter assistência técnica autorizada local (no estado do Pará) com peças de reposição 

As posições relativas das diferentes peças serão para cada caso resolvidas na obra pela 
Fiscalização devendo contudo orientar-se pelas indicações constantes nos desenhos do projeto 

Todas as louças (portas toalhas saboneteiras papeleiras lavatórios, duchas higiênicas 
lavatorios PNE e vasos sanitários PNE) serão aprovadas pela fisc,alização inclusive os acessórios dos 

,iv,tórin. 

Aè pias serão de uma cuba em aço inox e as torneiras., serão tipo cromada popular para 
lavatórios, os sifões serão em' plásticos brancos para os lavatórios 

140—PINTURA 

Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser limpas 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 lisas 

As tintas a base de esmalte exigem no minimo duas demãos de acabamento, devendo 
apresentar elevada resistência ao impacto e as intempéries.  

As tintas só poderão ser afinadas ou diluídas com solventes apropriados a de acordo com as 
instruções do respectivo fabricante 

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 devera haver entre demãos de massa ,0 de tinta observando um intervalo 
mínimo de 4800 horas 

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

• Pintura acrílica, Massa acrílica e Selador acrílico.  
Antes de efetuar qualquer serviço de pintura a CONTRATADA devera efetuar a retirada de 

todas as infiltrações e trincas existentes na alvenaria e junto as esquadrias externas e internas com 
tratamento adequado para cada situação devendo ser utilizado hidro jateamento com hipoclorito as 
fissuras tratadas com argamassa semi-flexivel e duas demãos de impermeabilizante acrílico 
$ $" uperficies a serem pintadas deverão ser examinadas e corng1das de quaisquer defeitos antes da 
execuço dos serviços Todo% os cuidados quanto as superfícies estarem secas e limpas e precauções 
quanto ao intervalo de tempo, entre demãos, deverão ser observados, conforme recomendações das 
Normas Brasileiras 

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

Deverá  ser aplicado selador acrílico para paredes em duas demãos da marca SUVINIL. ou 
similar, observando-se o intervalo de secagem mínimo, e diluído conforme recomendações do fabricante 

Deverá ser aplicada e lixada massa ACRELICA da marca SUVINIL ou similar de mesma 
qualidade, de forma a obter superfície perfeitamente lisa regular e limpa, pronta para receber pintura 
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Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DÊ ACARÁ 
Deve ser aplicada com a desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície em camadas 

finas ejõssivas, Aplicada a 1 9  demão, após um intervalo mínimo de três horas, a superfície deve ser 
lixada, com lixa de grão 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 2 demão corrigindo o 
nivelamento e após o período de secagem proceder o lixamento final' 

:. Esmalte sobre madeira c/ massa e selador 
Nos elementos de madeira a preparação se fará com o lixamento e limpeza das superfícies,  

correção das imperfeições utilizando massa a óleo, lixamento para nivelamento para depois aplicar a 
tinta esmalte da Coral, Suvinilou Similar. 

Se as cores não estiverem definidas no projeto, caberá a FISCALIZAÇÃO, decidir sobre as 
mesmas mediante prévia consulta ao autor do projeto Todas as vezes que uma superfície tiver sido 
lixada esta será cuidadosamente limpa com uma escova, e depois com um pano seco para remover 
todo pó, antes de aplicar a demo seguinte. 

Toda superfície pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura 
tonalidade e brilho (fosco semibriIho e brilhante) 

150— COMBATE A INCÊNDIÕ/ SPDA 

:Q ,projeto de combate e prevenção de incêndios do prédio segue os princípios 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 06 Kg com alcance do jato de 2 5m 
e tempo de descarga de 25 segundos sendo fabricado com selo de certificação cio Organismo 
Credenciado pelo INMETRO 

O sistema de iluminação de emergência sara de um conjunto de blocos autônomos (instalação 
fixa) constituído de um única invólucro adequado contendo lâmpadas incandescentes fluorescentes ou 
,sim ilares com fonte de energia com carregador e controles de supervisão com autonomia mínima de120 
minutos de funcionamento O sistema de iluminação de emergência adotado para edificação será de 
conjunto de blocos autônomos com função de aclaramento e com uma autonomia de 120 minutos 
conforme a Norma da ABNT, NBR 10.898.  

As placas de sinalização serão confeccionadas em chapas ou películas a serem fixadas 
posteriormente nos locais apropriados podendo o material ser rígido ou maleável constituído por chapas 
metálicas, plástico, lâminas melaminicas placas de PVC poliestíreno ou películas de PVC desde que 
todos sejam fotoluminescentes 

Os extintores serão locados na edificação, com a função de combater os princípios de incêndio 
sendo ,9 agente extintor escolhido conforme a categoria do material o qual será extinto o fogo, conforme 
a NBR 12 693 da ABNT 

As placas de sinalização dos equipamentos e de indicação de proibição comando e salvamento 
serão lacadas na edificação om a função de orientação dos ocupantes da mesma no caso de um 
incêndio e também durante o seu sendo as placas escolhidas conforme as Normas da ABNT NBR 
13434 NBR 13435 NBR13437edaABNT.  

Será instalado nos blocos 1 e II e auditório, sistema de proteção de descarga atmosférica, compare 
raios tipo Franklin 

160- SERRALHERIA 

Placa de Inauguração em açolletra bx Relevo (60x40cm) 
Devera ser fornecida e instalada uma placa de inauguração da obra em aço escovado de 40 x 

60 cm, conforme modelo adotado pela PREFEITURA MUNICIPAl,. MARACANA devendo o fornecedor 

	

ofsrcer uma garantia de 12 meses com referência à qualidade do material utilizado na confecção da 	/ 
placa 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 
17.0 -. LIMPEZA 

A contratada devera efetuar 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 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 em perfeita condições de utilização. 

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

Tôdas as torneiras e registros serão limpos com escova e sabão, até que sejam retirados todos 
os vestígios de sujeiras e/ou respingos da pintura. 

Todas as louças sanitárias serão abundantemente lavadas removendo-se com cuidado todo o 
excesso dê massa utilizado na colocação das peças. 

Todas as caixas de passagem assim como as sifonadas, deverão ser abertas para limpeza e 
remoção de detritos 

Todas as fechaduras deverão ser testadas quanto ao seu funcionamento e o perfeito 
nivelamento das portas. 

Todas as bancadas deverão ser perfeitamente limpas retirando-se toda e qualquer impureza 
Todos os aparelhos de luminação deverão ser rigorosamente limpos e polidos observando-se o 

perfeito funcionamento dos mesmos e o estado das lampadas 

fliiiii  
1 CREAIPA 0 15027 an 

Engenheiro Clvi! 
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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACABA 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO JÊCNICA 

- MEMORIAL DESCRITIVO: 

Este memorial descritiva tem coma objetivo estabelecer as normas e condições para a execução de 
abras e serviços relativos á obra de Construção da Escola Municipal 20 de Março, no município de 
Acará - Pará, conforme os projetos compreendendo o fornecimento dos materiais, mão-de-obra com leis 
sociais equipamentos impostos e taxas assim como todas as despesas necessárias a completa 
execução da obra pela empresa contratada. 

li - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1 - VERIFICAÇÕES E INTERPRETAÇÕES: 

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

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

A planilha de quantidades, partes integrantes da documentação fornecida pela PMA, servirap 
também para esclarecimentos em todos os itens de serviços através das indicações de características 
dimensões unidades quantidades e detalhes nelas contidas 

Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na planilha de 
quantidades, deverá ser considerado nas composições de custos dos referidos serviços. 

Os serviços de caráter permanentes, tais como, pronto socorro, administração da obra, limpeza 
da ora equipamentos e maquinários deverão ter seus custos inseridos na composição do BOI 

Nestas especificações deve ficai' perfeitamente claro, que todos ..ps casos de caracterização de . 
matérias —ou equipamentos por d4eterminada marca, fica subentendido a alternativa "ou similar" a 
juizo da, fiscalização 

2-OCORRÊNCIA E CONTROLE 
A empreiteira ficará obrigada a manter na obra um livro diário de obras, destinado as 

anotações pela contratada sobre c 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 devera apresentar o "As Bu,It" através de documentos que se tornem necessários 
tais como plantas croquis desenhos detalhes etc.  

3- MATERIAIS A EMPREGAR 
,...:Q...amprego de qualquer 'material, com maior ênfase para., q.. de acabamento, como lajotas 

cerâmicas ferragens esquadrias metais louças sanitárias e etc estará sujeito a fiscalização que 
decidirá 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 

4- FISCALIZAÇÃO:E 
A fiscalização será exercida por engenheiro ou arquiteto designdo 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 consultadapara toda e qualquer modificação. 

Memori<l Descritivo e Especificação Técnica 
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Em caso de inexistência ou omissão de projetos, compete à fiscalização fazer a indicação e 
proceder as definições necessárias para execução dos serviços como 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 deverá 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 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 à 
perfeita administração da obra como almoxarife, apontado vigia e etc 

11,

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

Á PMA fica no direito de exigira substituição do profissional indicado no decorrer da obra caso 
o mesmo demonstre insuficiente perícia nos trabalhos ou indisposições em executar as ordens da 
fiscalização 

A mão-de-obra a ser empregada nos casos necessários, devera 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 trabalhadores relacionados para obra 

Á contratada será responsável pelas observâncias 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 dos serviços a contratada deverá 

1 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 

1 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 
legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal 
alocado nos serviços objeto do contrato 

1 Efetuar pagamentos de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato até o recebimento 
definitivo dos serviços 

1 A contratada devera 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 construção 

1 A vigência será ininterrupta, por conta da contratada ate o recebimento definido da 
obra 

8— EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINARIOS 
A contratada será, responsável pelo fornecimento de todos os equipamentos, andaimes e 

maquinários assim como pequenas ferramentas necessárias ao bom andamento e execução dos 
serviços ate a sua conclusão 

Os agregados serão estocados em silos previamente preparados 

9•rLIMPEZA: 
A contratada será responsavel 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 madeiras, materiais brutos tijolos etc.  
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III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

SERVIÇOS PRELIMEINARES 

Placa de Obra 
A placa da obra sem constituída da chapa de ferro galvanizada n° 26 com acabamento em tinta 

a Óleo sobre fundo antioxido crornato de zinco e estruturada com régua de madeira aparelhada de 3"xl 
e obedecendo o modelo adotado pelo PMA, que objetiva a exposição de informações 

Barracão em madeira: 
O barracão da obra deverá ser executado com madeira branca de boa qualidade. 
A cobertura será com telha de fibrocimento de 4 mm, Brasilit ou simdar.  
O piso de assoalho cõEntábua  forte ou piso em concreto simples traço 1:3:5. 

• 	
A pintura será com cal virgem. 
:As instalações hidrossanitárias serão executadas com tubos4iormatzados, será feita uma fossa 

.proyisõria para o banheiro da obra. 
As instalações elétricas, serão executadas com tubos e cabos normatizados obedecendo aos 

padr*çs da concessionária loca 

Locação da obra 
As Jocações deverão ser globais e sobre um ou mais qúadros de madeira que envolva o 

perímetro das edificações, deendo ser utilizado qualquer método previsto nas normas de execução, 
obedecendo rigorosamente o projeto e suas cotas de níveis, construirem o gabarito formado por guias 
de madeira devidarnente niveladas pregadas a uma altura mínima de 60 cm, em caibros afastados 
convenientemente do prédio a construir. Mediante os pregos cravados no topo dessas guias através de 
coordenadas, os alinhamentos terão marcados com linhas esticadad, essas linhas marcarão os cantos 
ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo 

Será de responsabilidade da CONTRATADA a verificação do RN e alinhamento geral de acordo 
conioprojeto. 

Caso o terreno apresente problemas com relação aos níveis, a CONTRATADA deverá comunicar 
por escrito à fiscalização, a fim de se dar solução ao problema. 
•............A contratada não executará nenhum serviço antes da aprovação da locação pela fiscalização a 
aproveço não desobriga cia responsabilidade da locação da obra por parte da contratada 

Limpeza mecanizada de terreno ei remoção de camada vegetal 
Será efetuada a limpeza do terreno com o auxilio de equipamentos mecanizados incluindo a 

retirada de qualquer material não desejável que possa influenciar na execução da obra 

MOVIMENTO DE TERRA 

Aterro apiloado 
•:Os trabalhos de aterro deverão ser executados com material sem matéria orgânica em camadas 

sucessivas de O 20cm devidamente molhadas e apiloadas manu9lmente devendo ser executado após 
a limpeza e esgotamento das cavas de fundação 

Antes do lançamento do aterro deverão ser removidas toas as camadas orgânicas do selo, a 
fim de garantir perfeita compactação do aterro 

O material proveniente das escavações, desde que seja ;sento de materiais orgânicos será 
aproveitado para aterrar as áreas que dele necessitem 

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

Escavação manual 
As cavas para fdações poderão ser executadas manualmente devendo o material 

remanescente ser retirado para local a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO. 
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cavas para fundaçã deverão obedecer a dimensões mínimas indicadas em projeto de 
a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO, devendo ser aprofundadas caso esta cota mínima não 
eno com resistência dompativel com a carga que irá suportàr 

escavações necessárias à execução da obra, a CONTRATADA tomará precauções quanto 
os a executar, tais como escoramentos, drenagens, esgotamentos, rebaixamentos e outros 
iarem necessários, no sentido de dar o máximo de rendrnento, segurança e economia na 

execução dos serviços 

Carga manual de entulho em caminhão basculante 60m 3  
•Todo entulho produzido na obra deverá 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 não obstrua os caminhos de serviço .e nem exponha as pessoas a riscos 
de acidentes 

FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 

No fundo das vigas baidrames e blocos, deverá ser executado lastro de concreto magro para 
evitar que a armadura entre em contato direto com o solo 	 1 

O concreto a ser utilizado será da classe especificada em projeto Em nenhum caso será 
rançado concreto que apresente sinais de pega iniciada ou que tenhá sido misturado mais de uma hora 
antes e a altura máxima admitida para lançamento em queda é de 2,00m. Se a peça ultrapassar esse 
limie, admite-se a utilização de meio adequado como funil ou tromba, ou lançamento através de janela 
lateral Enquanto estiver sendo lançado e imediatamente após o lançamento será procedido o 
adensamento mecânico (vibração) durante o tempo necessário, de modo a preencher todos os recantos 
da foro?a e envolver completamente a armadura adquirindo a melhor consistência É importante evitar a 
vbrçào da armadura, caso contrário resultará em diminuição da aderência 

Os elementos de fundação serão executados em concreto armado Fck 25 MPa com cimento 
ia are e seixo 

As formas serão de madeirite de boa qualidade convenientemente escorada, com o fim de 
garantir a estrutura final as medidas constantes no projeto Caberá à executante da obra, considerando 
as conç1ções peculiares do local 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 
coifendas as medidas e procedida à limpeza Caso recebam tratamento com produto antiaderente este 
setA aplicado antes da colocação da armadura Sendo formas absorventes, durante a concretagem 
deverão estar saturadas de água 

O aço empregado na obra será das classes CA-50 A e CA-60 e somente poderá ser, de 
proce4éncia reconhecida, sem apresentar defeitos considerados prejudiciais a sua constituição ou à 
estabilidade do conjunto 

\O cimento utilizado será Poty, Nassau Zebu ou similar CP II - Z32 
Areia com granulometna média 
O seixo utilizado será dp granulometria media 

aISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 

Será executada parede em tijolo cerâmico, assente a cutelo juntas com 12 mm de espessura 
mma assentados com argamassa mista de cimento areia e aditivo aglutinante organo-sintético, traço 
1 6 cqi 0 70 1 de aglutinante para cada m3  de argamassa As paredes obedecerão aos alinhamentos e 
dimensões indicadas no projeto arquitetônico devendo as fiadas ser perfeitamente niveladas alinhadas 
e aprumadas Na execução desse serviço, consideram-se material e mão-de-obra transporte de material 
dçntro da obra preparo da argamassa marcação e execução da alvenaria As juntas horizontais 
deveção estar completamente cheias com espessura máxima de 12 mm O assentamento dos tijolos 
cerâmicos será executado com juntas de amarração de acordo como que preconiza a NBR 8545 1984 
dá -- 

- Os vãos das portas e janelas, caso não sejam coincidentes com as vigas levarão vergas Ide 
66 . 

 ncrètó armado 	 cJ 
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ESQUADRIAS 

As portas em madeira serão executadas segundo técnicà 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:.vãÕS.Ser confirmados na obra antes da fabricação. A madeira deverá ser de lei, bem seca, isenta de 
partes brancas, carunchos e brocas, sem nós ou fendas, que comprometam a sua durabilidade e 
aparência. 

Nos locais indicados erh 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 pintura anticorrosiva. 

Conforme especiflcaçõs do projeto arquitetõnico, os serviços de serralheria serão executados 
de acordo com as boas normas indicadas e serão confeccionadas em perfis metálicos tubulares 

Os caixilhos das esquadrias de madeira serão do tipo aduela e alizar com dimensões mínimas 
de 7,5Ô x 1 00cm As folhas terão couçoeiras com 10 cm de largura e pinazios com 8cm de largura 
sendo que o ultimo pinázio terá 15cm de largura 

As fechaduras das portas de madeira deverão ser de embutir, sempre de cilindro e maçaneta do 
tipo alavanca e de trinco reversível acionado pela maçaneta e pela chave com 02 (duas) voltas As 
chaves deverão ser fornecidas cm duplicata 

, 	dobradiças serão dt metal cromado do tipo reforçado, com anel de 3 ½ x 3 e serão no 
miniç de 03 (três) unidades por folhas. 

.cs rebaixos ou encaixes terão a forma das ferragens não .sendo toleradas folgas que exijam 
emendas, enchimento dom talisva de madeira, etc. 

A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem 
evitadas discrepâncias de posição ou diferenças de nível perceptíveis á vista 

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

As maçanetas das portas 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 pimento e areia 
As soleiras deverão caso necessário possuir rasgos rebaixos 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 cri Receberá uma argamassa de assentamento traço  T3 ou T4 conforme as condições 
de exposição de superfície ás intempéries bem como da necessidade de manter as superfícies 
impermeaveis 

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

DE COBERTURA:. 

Trámaóm Madeira p1 Telha Cerâmica Tipo Plan Até 2 Águas 
Sobre as paredes será construída a estrutura de madeira do telhado da edificação as madéiras 

utilizadas na execução do telhado serão de lei tipo Maçaranduba, Angelim vermelho ou similar' com 
dimensões compatíveis com o porte da obra, incluindo mãos francesas em madeira de lei S x3 

Cobertura - Telha Tipo Plan 
As telhas serão do tipo plan fixadas na estrutura da cobertura obedecendo às especificações 

tecnics do fabricante A colocação será feita dos beirais para as cumeeiras e em faixas perpendiculares 
a cumeeiras, sendo o sentido da montagem contrário aos dos ventos dominantes, obedecendo 
detalhamento do projeto  

Cumeeira de barro 	 1J\) 
Qs capotes utilizados na cumeeira serão adequados as telhas utilizadas na cobertura fabricante\J 

Brasiltt Ou Similar, obedecendo as especificações do fabricante 
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Imunização p/madoira cicarbolineum 
O madeiramento estrutural (tesoura, terças, caibros, ripaè, etc.) deverá ser previamente 

imunizado com produto especifico para esse fim e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (Cimento, cal e areia) 
Todos os beirais e cumeeiras serão encaliçados com cimento f3 areias no traço 1:4. 

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

Como preparo prévio, limpar a superfície e chapiscá-la com um adesivo de alto desempenho 
para argamassas e chapiscos como o BIANCO ou similar. Aguardar rio mínimo 3 dias para aplicação do 
revestimento. O revestimento deve ser feito no traço 1:3 (cimento:aréià média peneirada) e usar, além da 
água, 2,0 litros do \/edacit para cada saco de cimento de 50 kg. Aplicar uma camada de revestimento 
com espessura minima de 1 5 cm de argamassa com Vedacit sobre o chapisco, descer o revestimento 
lateralmente por, no mínimo, 15 cm. Nunca queimar e alisar com desempenadeira ou colher de pedreiro. 
Aguardar a secagem da argamassa por, no mínimo, três dias e aptibar duas demãos de uma emulsão 
asfáltica à base de água ou solvente, como o Neutrol, Neutral Acqua ou similar. 

REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 

Chapisco traço 1:3 
Trata-se da camada de argamassa constituída de cimento, areia grossa, água e, eventualmente, 

aditivo, possuindo batxa consistência, destinada a promover 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 m4dia+ 
aditivo) O chapisco devera ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida ou seja em todas as 
paredes. Para aplicação do fichapisco, 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& de 
ma teriais soltos Escovar e lavar a superfície com água ou aplicar jato de água sob pressão. Para 
remoção de óleo desmoldanto graxa e outros contaminantes gotdurosos escovar a superfície com 
solução alcalina de fosfato ti isódico (30g de Na 3PO4 em um litro de água) ou soda cáustica, 
enxaguando, em seguida, com água limpa em abundância. 

Pode-se, ainda, saturar a superfície com água limpa, aplicar solução de ácido muriático (5 a 10% 
de concentração) durante cinco minutos e escovar em abundância. 

Poderão ser empregados, na limpeza, processos mecânicos (escovamento com escova: :  de 
cerdasde aço lixamento mecânico ou jateamento de areia) sendo a remoção da poeira feita através de 
ar comprimido ou lavagem com água, em seguida. 

Quando a base apresentar elevada absorção devera ser pré-molhada suficientemente A 
execução do chapisco deverá ser realizada através de aplicação vigorosa da argamassa, continuamente, 

ob sre toda a área da base que se pretende revestir. As argamassas deverão ser misturadas até a 
obtenção de uma mistura homogênea O cimento deverá ser medi4o em peso 25 ou 50 kg por Saco 
podendo ser adotado volume correspondente a 17,85 ou 357 litros respectivamente 

A areia poderá ser medida em peso ou em volume, em recipiente limpo e integro, dimensionado 
de abordo com o seu inchamento médio. 

A quantidade de água será determinada pelo aspecto da mistura, que deverá estar coesa e com 
trabalhabilidade adequada à utilização prevista. 

Deverá ser preparada apenas a quantidade de argamassa ncessária para cada etapa, a fimde 
se evitar o início do seu endurecimento, antes do seu emprego.. 

O procedimento para a execução das argamassas deverá obedecer ao previsto na .NBR 72Ø0 
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: 
- parte da água 
-a areia. 

Memorial Descritivo e Especificação Téiica 	j 	 6 



/ 	

ESTADO DO PARA 

00 1 

Rki 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

- outro aglomerante, sê houver, 
- cimento e 
- resto :da água com o aditivo, sé foro caso. 

A mistura mecânica deverá ser continua, não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos. 
A dosagem prevista, especificada pela proporção, deverá ser em volume seco e deverá ser 

obedecida rigorosamente para cada aplicação. 
Fabricação manual 
Só será permitido o amassamento manual para volumes inferiores a 0,10 m3 de cada vez e 

quando autorizado pela Fiscalizáção. 
A masseira destinada ao preparo das argamassas devera encontrar-se limpa e bem vedada A 

evasão de água acarreta a perda de aglutinantes, com prejuízos para a resistência, a aparência e outras 
propriedades dos rebôcos. 

• 	. 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 mínimo de 6 
minutos 

A mistura seca de cimento e areia deverá 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 
água no,centro da cratera formada. A mistura prosseguirá até a obtenção de uma massa homogênea,. 
crescentando-se, quando necessário mais um pouco de água para conferir a consistência adequada à 

argamassa 
Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura deverá ser feita através de 

umedeamentos periódicos, estabelecidos pela Fiscalização 

Massa unica p1 reçebimento é pintura 
A massa única e o revestimento com acabamento em pintura executado em uma única camada 

Neste caso a argamassa utilizada e a técnica de execução deverão resultar em um revestimento capaz 
de cumprir as funções tanto do émboço quanto do reboco ou seja regularização da base e acabamento 

Todas as paredes internas e externas que não serão revestidas com cerâmica serão revestidas 
com massa única com argamassa no traço 1 2 3 (cimento, aditivo lig4ite de fabricação industrial e ateia 
fina), espessura 3 cm 

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

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

A massa única deverá apresentar acabamento perfeito primorosamente alisado a 
desempenadeira de aço e esponjado de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme 

Com a superfície ainda úmida procede-se a execução do chapisco e posteriormente a da massa 
única. A argamassa deverá ter consistência adequada ao uso, compatível com o processo de aplicação 
constituída de areia fina, com dimensão máxima de 1 2mm, e cimento e aditivo 

A areia a ser utilizada devera ser espalhada para secagm Em seguida sera peneirada 
utilizando-se peneiras cujos diâmetros serão em função da utilização da argamassa 

A base a receber a massa única deverá estar regularizada Caso apresente irregularidades 
superficiais superiores a 10 mm tais como depressões furos rasgoeventuais excessos de argamassa 
das juntas da alvenaria ou outras saliências, devera ser reparada, antes de iniciar o revestimento 

A aplicação da massa única deverá ser iniciado somente depois de concluídos os serviços a 
seguir indicados obedecidos a seus prazos mínimos 
- 24 horas após a aplicação dochapisco;  
- 4 dias de idade das estruturas de concreto das alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto 

O plano de revestimentçS será determinado através de pontos de referências dispostos de forma 
tal que a distancia entre eles seja compatível com o tamanho da deempenadeira geralmente régua de 
alumínio a ser utilizada Nesses pontos deverão ser fixados cacos planos de material cerâmicp ou 
taliscas de madeira usando-se, para tanto, argamassa idêntica à queserá empregada no revestimento 

Uma vez definido o plano de revestimento deverá ser feito o preenchimento das faixas entre as 
taliscas empregando-se argamassa que será sarrafeada em sqguida, constituindo as 'guias ou 
mestras 
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A massa única só será executada depois da colocação dás marcos das portas e antes da 
colocaçãQ de alisares e rodapés 

Os materiais componentes das argamassas deverão atender 4s recomendações das Normas 
Brasileiras referentes aos insumos cimento, cal, areia e água: 
- Cimento, -  Deverá ser novo, nab se admitindo a utilização de cimentd."empedrado" 
- Areia - Deverá apresentar grariulometria e características condizentes com o tipo de argamassa que: 
comporá Poderá ser: grossa, média, fina (peneirada), comum com pdücàs impurezas ou lavada 
proveniente de jazidas (leito de rio). 
- Água - Deverá ser tal que não apresente impurezas, tais como sais, Icalis ou materiais orgânicos que 
possam prejudicar as reações com o cimento. A água potável da rede!de abastecimento é considerada 
satisfatória para ser utilizada. 

O procedimento de execução deverá obedecer ao previstona NBR- 7200 - Revestimentos de 
paredes e tetos com argamassas - material, preparo, aplicação e manutenção. 

Revestimento cerâmico com placas de dimensões 20x20cm - h=1,80m 
As superfícies indicsdçs receberão acabamento em cerâmica 20x20cm - Padrão Médio, 

Fa»rlcarite Porto Rico, Cecrisa ou Similar, o revestimento deverá ser aprovada pela fiscalização. 

OBS Os Revestimentos ceramicos deverão ser da classe A devendo ser isentos de qualquer 
imperfeição, visível a olho nu á distância de 1,0 m, em condiçõesadequadas de iluminação e serão 
assentados com altura conforme projetos 

Dez dias depois de curado o emboço, será iniciado o assentapento do revestimento. 
O assentamento será procedido com o emprego de argamassa  de alta adesividade tipo 

CLMENTCOLA DA QUARTZOUT, BINDA-CIMENTCOLA da SIKA ou similares, o que dispensa a 
operação de molhar as superfícies do emboço e da pastilha. Será adicionada água á argamassa dealta 
adevpdade conforme a especificação do fabricante ate obter-se consistência pastosa 

A argamassa, assim preparada, será deixada para "descansar" por um período de 15 (quinze) 
minutos, após o que será executado novo amassamento. 

O emprego da argamapsa deverá ocorrer, no máximo, até 2 horas após o seu preparo, sendo 
vedada nova adição de água oq de outros produtos... 

A argamassa será estendida com o lado liso de uma deseripenadeira de aço, numa camada 
uniforme. 

Com o lado dentado da desempenadeira, serão formados cordões que possibilitaro o 
njvelamento das pastilhas. 

Quando necessárioé os cortes e os furos nas peças, para psagem de instalações, serão feitos 
com equipamento próprio para essa finalidade, não se admitindoo processo manual. As bordas de 
corte deverão ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas sem irregularidades. 

SI, $T _ÇMAS DE PISOS 

Çamada impermeabilizadora e=lOcm 
Antes do lançamento do lastro, para isolar o solo da estrutura de fundação, deverá se observar 

cuidadosamente a limpeza das cavas, isentando-as de quaisquer materiais que sejam nocivos ao 
concreto tais como madeira em decomposição, etc. Os pisos indicados receberão uma carrada 
inipermeabilizadora em concreto ciclópico com SIXA 1 ou produto Sirtiilar, na dosagem especificada pelo 
fábricabte 

O cimento utilizado será Poty, Nassau, Zebu ou similar CP 1I y7Z32. 
Areia com granulometria media. 
Pedra preta. 

Camada regularizadora no traço 1:4 

	

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

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

HHA referida camada dará õ.caimento do piso acabado de acordô com a seguinte relação: 
Áreas secas: s 0,5%; 

.*Áreas molhadas: 0,5%x:51,5% em direção ao ralo ou à porta de saída; e 
-, Boxes de banheiros 1,5%:5x52,5% em direção ao ralo O cimento utilizado será Poty, Nassau 

Zebu ou similar CP II - Z32 
Areia com granulométria, media ou grossa 

Lajota cerâmica - PEI IV - ( Pedirão Médio) 35x35cm 
Os pisos determinados em projeto receberão acabamento em lajota cerâmica 35x35cm, 

aritiderrapante PEI IV Tipo A, fabricante Porto Rico, Cecrisa ou Sirhilar, a lajota devera ser aprovada 
pela fisclização 

A argamassacolante industrializada utilizada será da Quartzot, Argamassas Belém ou similar 
o rejunte utilizado será da Quartzolit ou Similar, na cor a ser i$terminada pela fiscalização 

Rodapé Cerâmico h = 7em 
Os rodapés são o elemento de acabamento e proteção da transição das paredes com os pisos 

O assentamento das peças se 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 superfície as intempéries, bem corno da necessidade de manter as 
superfícies impermeáveis.  

Piso de concreto, espessura 7cm 
Nos locais definidos em Projeto serão executadas calçadas de proteção nas dimensões 

indicadas, como segue A fundação será direta constituída de sapata corrida em pedra preta 
argamassada no traço 1:8 (cimento e areia) com dimensões de 0,20 x 0,30m (largura x profundidade) O 
baldrame será em concreto ciclopico FCK15MPA com 0,10m de espessura O caixão formado pelos 
baldrames será preenchido com aterro arenoso ate atingir a altura de 0,10m abaixo do nível de 
acbamento Sobre o aterro compactado e nivelado serão executadas juntas em réguas de madeira 
branca espaçadas de 1 OOm ou formando quadros de 1,00m de lado. Os quadros serão preenchidos, de 
forma alternada unidos pelo vértice, tipo dama em concreto com seixo resistência 13 5MPA com 'lO cm 
dej espessura e acabamento desempenado Após a pega do concreto serão retiradas as juntas de 
rdaøeira e nas suas espessuras será aplicado produto a base de asfalto, formando as "juntas secas 
11 

Cimentado com Junta Plástiça: 
As áreas externas, indicadas em projeto serão pavimentadas com cimentado com junta plástica.  

O cimentado com junta plástica deve ser colocado sobre uma sub'base permeável bem compactada. 
Deve obedecer aos mesmos critérios  é cuidados que todo pavimento de concreto exige: 

• Boa sub-base 
• Gompactação adequada 
• Aplicação de juntas 
•Boacura 

PINTURAS E ACABAMENTOVC  

Todas as superfícies ia serem pintadas deverão ser limpas convenientemente preparadas, 
lixadas, e só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. 

As superfícies de madeira serão preparadas com o empre9õ de. lixas, cada vez mais finas, até 
obter-se superficies planas e lisas 

As tintas á base de esmalte exigem no mínimo duas demãos de acabamento, devndo 
apresentar elevada resistência ao impacto e as intempéries. 
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As tintas só poderão ser afinadas ou diluídas, com solventes apropriados a de acordo com as 
instruções do respectivo fabricadte. 

Cada demão de Unta só será aplicada após a anterior estar completamente seca, convindo 
observar um intervalo de 24:00 hbras entre demãos sucessivas. 

O mesmo cuidado dêvrá haver entre demãos de massa e de tinta, observando um intervalo 
mínimo de 48:00 horas. 

*Nota: As dores serão. definidas pela administração da obra, atendendo aos padrões do 
município.  

Pintura acrílica 
Antes de efetuar qualquer serviço de pintura, a CONTRATADA deverá efetuar a retirada de 

todas as infiltrações.e trincas existentes na alvenaria e junto às esquadrias externas e internas com 
tratamento adequado para cada situação, devendo ser utilizado hidro jateamento com hipoclorito, as 
fissuras tratadas com argamasse semi-flexível, e duas demãos de irnpermeabilizante acrílico. 
As superfícies a serem pintadas deverão ser examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos antes da 
execução dos serviços. Todos os cuidados quanto às superfícies e$arem secas e limpas e precauções 
quanto ao intervalo de tempo, entre demãos, deverão ser observados, conforme recomendações das 
Normas Brasileiras. 

Cada demo de tinta só poderá ser aplicada quando a procedente estiver perfeitamente seca, 
observar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas 

Deverá ser aplicado sélador acrílico para paredes em duas demãos da marca SUVINILou 
similar, observando-sé o intervalo de secagem mínimo, e diluído conforme recomendações do fabricante. 

Deverá ser aplicada e lixada massa ACRILICA da marca SUVINIL ou similar de mesma 
qualidade, de forma a obter supêrfidie perfeitamente lisa, regular e limpa, pronta para receber pintura. 

Deve ser aplicada com a desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície em camadas 
finas e sucessivas Aplicada a 1a  demão, após um intervalo mínimo de três horas, a superfície deve ser 
lixada, com lixa de grão 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a Y demão corrigindo o 
nivelamento e, após o período de secagem, proceder o lixamento fira. 

Esmalte sobre madeira c/ maSsa e selador 
Nas esquadrias de madeira, a preparação se fará com o lixamento e limpeza das superfícies, 

correção das imperfeições utilizando massa a óleo, lixamento para nivelamento para depois aplicár a 
tinta esmalte da Coral, Suvinil ou Similar. 

Se as cores não estiverem definidas no projeto, caberá a FISCALIZAÇÂO, decidir sobre as 
mesmas, mediante prévia consulta ao autor do projeto. Todas as vf?zes que uma superfície tiver sido 
lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova, e depois, com um pano seco, para remover 
todo pó, antes de aplicar a demão seguinte. 

Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, 
tonalidade e brilho (fosco, semi brilho e brilhante). 

Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica 
As grades, portões de ferro, deverão ser pintadas com Esmalte Suvinil ou rigorosamente similar, 

na cor, Preta e Camurça acamento Fosco, de acordo com projeto arquitetônico, com 02 (duas) 
demàos e intervalo de 24 horas entre as demãos. - 

Devera ser aplicado antiferruginoso nas esquadrias metálicas em duas demãos da marca 
CQRAI,. ou similar, observando-se o intervalo de secagem minimo, e diluído conforme recomendações 
do fabricante. 

Todas as esquadrias e similares metálicos, etc., a serem pintados, deverão ser enlassadasqom 
a aplicação de massa plástica para correção de defeitos mais grossiros, pois esta não dá acabamento 
perfeito, e após sua secagem lixar e aplicar massa rápida Luxferde, dm camadas finas, para correção de 
pequenos defeitos que será posteriormente lixada com lixa de 220 à 400 para acabamento liso secagem 	g 
mínimo, e diluído conforme recomendações do fabricante. 
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INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 'j SANITÁRIAS 

Os serviços de instalações hidra sanitárias obedecerão às normas 
concessionárias locais. 

As instalações serão executadas em tubos de PVC normatizadós, Fab. 
com diâmetros de acordo com os projetos. 

da ABNT e normas das 

Tigre, Akros ou Similar, e 

Serão construidos três fossas, sumidouros e filtras anaeróbicos em concreto armado, conforme 
projeto. 

Serão construídS caixas de passagem em alvenaria com tampa em concreto, conforme projeto. 
Serão fornecidas e instaladas caixas sifonadas em PVC com grelha. 
Serão fornecidos e instalidos tubo em PVC 50 mm e joelho/cotovelo 90 0  50 mm, para a ventilação 

de fossa e das caixas dei inspeção. 
Serão fornecidos 'é instalados dois reservatórios em fibra delvidro de 5.000 e 10.000 mil litros 

respectivamente, além de todas as tubulações e conexões contidas em projeto para a instalação dos 
reservatórios 

APAREIrHOS, LOUÇAS E METAIS 

Os vasos, lavatórios, metais e acessórios serões da marca Déca, ou similar. O fabricante devêrã 
manter, assistência técnica autorizada local (no estado do Para) com peças de reposição 

As posições relativas das diferentes peças serão, para cada caso, resolvidas na obra pela 
Fiscalização devendo, contudo, orientar-se pelas indicações constantes nos desenhos do projeto. 

todas as louças (portas toalhas, saboneteiras, papeleiras, lavatórios, duchas higiênicas, 
lavató?ios PNE e vasos sanitários PNE) serão aprovadas pela fiscahzaçao, inclusive os acessórios dos 
vasQs e lavatórios.' 	

.
1,1

As torneiras serão tipo  cromada popular para lavatórios, os sifões serão em plásticos brancos 
pera os lavatórios. . 	i,,, 
Nos banheiros públicos, vestiários, banheiros dos árbitros e lavabos 'do camarote de autoridades e rádio 
se ra instalado sistema de descarga composto por válvula Hydra 

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

O projeto de combate e prevenção de incêndios do prédio, segue os princípios das Normas da 
ABNT e as prescrições dos fabricantes dos diversos materiais e equipamentos. 

Os extintores portáteis de incêndio serão do tipo P0 ABC de 5Kg, com alcance do jato de 2,5m e 
tempo de descarga de 25 segundos sendo fabricado com selo de certificação do Organismo 
Cre$nçíado pelo INMETRO 

O sistema de iluminação de emergência será de um conjunto de blocos autônomos (instalação 
fixa), constituído de um único invólucro adequado, contendo, lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou 
similares com fonte de energia com carregador e controles de supervisão, com autonomia mínima dé120 
h,inutos de funcionamento. O sistema de iluminação de emergêncià adotado para edificação será' de 
conjunto de blocos autônomos com função de aclaramento e com uma autonomia de 120 minutos, 
conforme a Norma da ABNT, NBR 10.898. .1. 

45 placas de sinaliza 4o serão confeccionadas em chapas ou películas a serem fixadas 
posteriormente nos locais apropriados podendo o material ser rígido ou maleável constituído por chapas 
metálicas plástico, lâminas melaminicas placas de PVC, poliestireno ou películas de PVC desde que 
todos sejam fotoluminescentés 

Os extintores serão locados na edificação com a função de combater os princípios de incêndio, 
sendo o agente extintor escolhido conforme a categoria do material o qual será extinto o fogo conforme 
a NBR 12693 da ABNT. 

As placas de sinalização dos equipamentos e de indicação de proibição, comando e salvamento 
serão locadas na edificação, :om a função de orientação dos ocupantes da mesma no caso deum 
incênØjo e também durante o seu, sendo as placas escolhidas c4riforme as Normas da AB'NT: 'NBR 
13434, NBR 13.435 NBR13.4.7 e da ABNT, 
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Os serviços de instalações elétricas obedecerão às normas da ABNT e normas das 
concessionárias locais 

Será instalado no quadro de distribuição existente 03 disjuntores Os disjuntores utilizados no 
quadro de distribuição devem sç DIN, fabricante GE ou Similar.  

As tornadas universais deverão ser da Perlex ou Similar 
Todos os interruptores devem ser para 1OA-250 v Fab Periex ou Similar, instalados em caixas de 

PVC 4" x 2". 
Luminárias tipo pàflon em plástico de sobrepor 11x15W. 
Todos os eletrodutos serão de PVC (normatizados), Fab Tigre hidrosol ou Sim'lar, rígido,  

rosqueàdo, com acessórios, respectivos diâmetros e bitolas indicados no projeto e conforme a planilha 
de quantidades. 

r . Serão fornecidos e instalados ventiladores de teto. 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Placa de Inauguração em açoi'letra baixo Relevo (40x30cm) 
• 	Deverá ser forneçida e ,  instalada 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 mpses com referência à qualidade do material utilizado na confecção da 
placa 

LIMPEZA 

A contratada devera efetuar a limpeza diária da obra para que não atrapalhe as atividades nos 
dediais setores 

"Será: 	removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpos e varridos todos os excessõs. 
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 em perfeita condições de utilização 

Todas as alvenarias, elementos vazados revestimentos aparelhos sanitários etc serão limpos 
abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danifica1as outras partes da obra por estes 
servnçbs de limpeza 

Todas as fechaduras deverão ser testadas quanto ao seu funcionamento e o perfeita 
nivelamento 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 edquadrias deverão ser convenientemente limpas polidas e lubrificadas as dobradiças, 
trincos e, fechaduras 

d Ld42MLl filho 
(REAIP n° 1502763729 

E9qenheiro CMI 
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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 Conclusão de 3 salas da Escola Municipal Nova Aliança, no 
município de Acará - Pará, conforme os projetos compreendendo o fornecimento dos materiais, mão-de-
obra com leis sociais, equipamentos, impostos e taxas, assim como todas as despesas necessárias à 
completa execução da obra pela empresa contratada. 

II- DISPOSIÇÕES GERAIS; 

1 - VERIFICAÇÕES E INTERPRETAÇÕES: 

Compete a firma empreiteira, minucioso estudo de verificarão e comparação de todos os 
desenhos dos projetos especificações e demais elementos integrantes da documentação técnica 
fornecida pela PMA, bem como, providenciar os registros nos órgãos competentes. 

Para efeito de interpretação de divergências entre as especificações e os projetos prevalecerao 
estes. 'Caso surjam dúvidas, caSrá a PMA esclarecer. 

A, planilha de quantidades, partes integrantes da •  documentâção fornecida pela PMA, servirão 
também para esclarecimentos, em todos os itens de serviços, através das indicações de características, 
dimensões, unidades, quantidades e detalhes nelas contidas. 

Os valores dos irisumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na planilha de 
quantidades, deverá ser considetado nas composições de custos dos referidos serviços. 

Os serviços de caráter. permanentes, tais como, pronto socorro, administração da obra, limpeza 
dapbra equipamentos e maquirários, deverão ter seus custos inseridos na composição do BOI. 

Nestas, especificações deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de caracterização de 
matérias QU equipamentos por.,  marca, fica subentendido a alternativa "ou similar', ,  a 
juizo da fiscalização 

-OCORRÊNCIA E CONTROLE:  

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 responsável em decorrência de eventuais aIteraões feitas nos serviços de acordo 
com a fiscalização deverá apresentar o "As Bu,It" através de documentos que se tornem necessários 
tais coro., plantas, croquis, desénhos, detalhes, etc. 

- MATERIAIS A EMPREGAR 

O emprego de qualquer material com maior ênfase para o de acabamento como lajotas 
cerâmicas, ferragens esquadSs, metais, louças sanitárias e etc. estará sujeito a fiscalização, que 
decidirá sobre a atualização io mesmo 

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

A empreiteira sara 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 fiscal, 
verificar o andamento das obras e èlaborar relatórios e outros elementos informativos, 

':..O. responsável pela fisáaHzação respeitará rigorosamente, c projeto e suas especificações, 
devendo a, PMA, ser consultada para toda e qualquer modificação. 

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

5- COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO: 	 1 

Toda comunicação e solicitação deverão ser registradas no livro diário de obras, e quando 
necesS'çio,',.através de oficio ou memorandos. 

6-PRONTO SOCORRO 

A empreiteira devera manter no local da obra um serviço de pronto socorro para atendimentos 
dos,operáFios que sofrerem peqLíénos acidentes no canteiro de obras.» 

7-ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

"A contratada deverá manter na direção da obra um preposto, com  conhecimentos técnicos que 
permitam .1a execução com perfeição de todos os serviços, além dos demais elementos necessários à 
perfeita administração da obra como, almoxarife, apontado vigia e etc., 

Acontratada deverá comunicar com antecedência á NUlA, o nome do responsável técnico, com 
suas, prerrogativas profissionais. 

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

A mão-de-obra a ser empregada, nos casos necessários, deverá ser especializada, onde será 
obrigatória a utilização dos equipamentos de proteção individual (El) apropriados a cada caso, visando 
a melhor segurança do operário, juntamente com os crachás dos trabalhadores relacionados para obra. 

A contratada será responsável pelas observâncias 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 dod.'.áerviços, a contratada deverá: 

V Providenciar junto ao CREA as anotações de responsabilidades Técnicas - ART5 
referentes ao objeto do contrato e especificações pertinentes, nos termos da ld[n0 
6496-77. 1  

V 	esponsabilizaç-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 
legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal 
alocado nos serviços, objeto do contrato. 	.J., 

' Efetuar pagamentos de todos os impostos, ta as e demais obrigações fistais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato até o recebimento 
definitivo dos serviços. ' . D, 

v' A contratada: montar um escritório na obra, com dependências confortáveis 
para uso da fiscalização, dotado de pessoal .,e material necessário ao perfeito 
funcionamerttp.e atendimento dos serviços de construção. 

1 A vigência sêrá ininterrupta, por conta da contratada, até o recebimento definido da 
obra. 
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8-. EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINÁRIOS: 

A contratada será responsável pelo fornecimento de todos os equipamentos, andaimes ë 
maquinárips assim como pequenas ferramentas necessárias ao bom andamento e execução dos 
serviços até  sua conclusão. 

Os agregados serão estocados em silos previamente preparados. 

9-LIMPEZA: 

A contratada será responáveI 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: madeiras, materiais brutos, tijolos, etc. 

III - ESPECIFICACÕES TÉCNICAS• 

1 - SERVIÇOS PRELIMEINARES 

Placa de Obra: 

A placa da obra será constituída da chapa de ferro galvanizada n° 26, com acabamento em tinta 
a Óleo.sobre, fundo antiõxido cromato de zinco, e estruturada com régua de madeira aparelhada de 3"xl 
e obedecendo o modelo adotado pelo PMA, que objetiva a exposição de informações. 

2- MOVIMENTO DE TERRA 

Aterro c/ material tora da obra, incluindo apiloamento: 

Os trabalhos de aterro deverão ser executados com material Sem matéria orgânica em camadas 
sucesiyasde 0,20cm devidamente molhadas e apiloadas, manualmente, devendo ser executado após 
a limpeza é esgotamentõ das ca as de fundação. 

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

O material proveniente das escavações desde que seja isento de materiais orgânicos §erá 
aproveitado para aterrar as áreas que dele necessitem. 

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

3FUNPAÇÕES E ESTRUTURA 

Fundação corrida/bloco c/pedra preta argamassa no traço 11:8:  

O alicerce será executado em concreto ciclópico no traço 1 8, cimento e areia respectivamente 
O cimento utilizado será poty, Nassau zebu ou similar CP II - Z32 
Pedra preta 
Areia com grariulometria média 

Concreto armado tck25MPA cI forma mad Branca ( Pilares,Vigas,Vergas e Contravergas) 

O concreto a ser utilizado será da classe especificada em projeta Em nenhum caso será 
lançado concreto que apresente sinais de pega iniciada, ou que tenha sido misturado mais de uma hora 	N) 
antes, e a altura máxima admitida para lançamento em queda é de 2,00m. Se a peça ultrapassar esse 
limite, admite-se a utilização de meio adequado, como funil ou tromba, ou lançamento através de janela 
lateral Enquanto estiver senda lançado, e imediatamente após o lançamento será procedido o 
adensamento mecânico (vibração) durante o tempo necessário, de modo a preencher todos os recantos 
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da forma e envolver completamente a armadura, adquirindo a melhor consistência. E importante evitar a 
vibração da armadura; caso contrário resultará em diminuição da aderência. 

Os pilares,  vigas, vergas e contravergas serão executadas erri concreto armado, Fck 25 Mpa, 
com cimento areia e seixo 

As fôrmas serão de madeirite de boa qualidade convenientemente escorada, com o fim de 
garantir a estrutura final as medidas constantes no projeto Caberá à executante da obra, considerando 
as condições peculiares do local, apresentar projeto detalhado do escoramento e das formas atendendo 
as normas da ABNT condizentes ao material empregado (madeira e/ou aço) Antes do lançamento serão 
conferidasas medidas e procedida à limpeza. Caso recebam tratamento com produto antiaderente, este 
será-aplicado antes da colocação da armadura. Sendo formas absorventes, durante a concretagem 
deverão estar saturadas de água.,  

O aço empregado na obra será das classes CA-50 A e CA-60 e somente podara ser de 
procedência reconhecida sem apresentar defeitos considerados prejudiciais a sua constituição ou 'à 
estabilidade do conjunto 

O.cimentoiiUlizado será PoW, Nassau, Zebu ou similar CP 11-132. 
•:Açia com granulometria Sua. 
O seixo utilizado será de óranulornetria media 

4— PAREDE E REVESTIMENTO 

Alvenaria com tijolo cerâmico a cutelo 

'Será executada parede em tijolo cerâmico assente a cutelo, juntas com 12 mm de espessura 
maxima assentados com argamássa mista de cimento areia e aditivo aglutinante organo-sintético traço 
1:6 com 0,70 1 de aglutinante para cada ma  de argamassa As paredes obedecerão aos alinhamentos e 
dimensões indicadas no projeto arquitetõnico, devendo as fiadas ser perfeitamente niveladas alinhadas 
e aprumadas Na execução desse serviço consideram-se material e mão-de-obra, transporte de material 
dentro Øa obra preparo da argamassa marcação e execução da alvenaria As juntas horizontais 
deverão tar completamente cheias com espessura máxima de 12 mm O assentamento dos tijolos 
cerârnicqs será executado com juntas de amarração de acordo com o 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 

Chap,so 

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

A argamassa de chapisco devera ser preparada no traço 1 3(1 de cimento 3 de areia mécjia+ 
aditivo) O chapisco deverá sei' aplicado sobre qualquer base a ser revestida ou seja em todas as 
paredes Para aplicação do chapisco a base deverá estar hrhpa, livre de pó, graxas óleos,  
eflorescencias materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência 

Os processos para limeza 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 água sob pressão Para 
remoção de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos escovar a superfície com 
solução alcalina de fosfato trsodico (309 de Na 3PO4 em um titro de água) ou soda caustica 
epxaguando em seguida, com água limpa em abundância 

Pode-se ainda, saturara superfície com água limpa aplicar solução de acido muriatico (5 a 10 0X0 

de conceptração) durante cinco minutos e escovar em abundância 
Ppderáo ser empregados na limpeza processos mecâri,cos (escovamento com escova de 

erçIs de aço lixamento mecânico ou jateamento de areia) sendo a remoção da poeira feita através de 
ar comprimido ou lavagem com água em seguida 

Quando a base apresentar elevada absorção devera ser pré-molhada suficientemente A 
xequção do chapisco devera ser realizada através de aplicação vigdrosa da argamassa continuamente 

sobre toda a área da base que, se pretende revestir. As argamassas deverão ser misturadas ate a 
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obtenção de uma mistura homogênea O cimento deverá ser medido em peso 25 ou 50 kg por saco, 
podendo ser adotado volume correspondente a 17,85 ou 357 litros respectivamente 

A areia poderá ser medida em peso ou em volume, em recipiente limpo e integro dimensionado 
de acordo com o seu inchamento médio.  

A quantidade de agua será determinada pelo aspecto da mistura que deverá estar coesa e com 
trabalhabilidade adequada a utilização prevista 

Devera ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessária para cada etapa, a fim de 
se evitar o início do seu endureanlento antes do seu emprego 

O procedimento para a execução das argamassas devera obedecer ao previsto na NER 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 
 -partedaagua 

- a areia 
- outro aglomerante se houver, 

cimento : :àH 
- resto da agua com o aditivo se for o caso 

A mistura mecânica deveta ser continua, não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos 
A dosagem prevista especificada pela proporção devera ser em volume seco e devera ser 

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

quando autorizado pela Fiscalização 
Masseira destinada ao preparo das argamassas deverá encontrar-se limpa e bem vedada. A 

evasào de água acarreta a perda de aglutinantes com prejuízos para a resistência a aparência e outras 
prcpriedades dos rebocos. 

Para amassamento manual a mistura devera ser executada em superfície plana limpa 
impermeável e resistente seja em masseira tablado de madeira ou cimentado, com tempo mínimo de 6 
ITunutas 

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 sara disposta em forma de coroa e adicionada a 
agua no centro da cratera formada A mistura prosseguirá ate a obtenção de uma massa homogênea 
acrescentando-se, quando necessário mais um pouco de agua para conferir a consistência adequada à 
argamassa 

Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa a cura devera ser feita através de 
umedecimentos periódicos, estabelecidos pela Fiscalização 

Massa l,Jnica P1 Recebimento 4e Pintura 

Q massa única é o revestimento com acabamento em pinturexecutado em uma única camada 
Neste caso a argamassa utilizada e a técnica de execução deverão resultar em um revestimento capaz 
de cumprir as funções tanto da massa única, ou seja regularização da base e acabamento 

Todas as paredes internas e externas que não serão revestidas com cerâmica serão revestidas 
com reboco com argamassa ni traço 12110 110 (cimento, aditivo ligaite de fabricação industrial e areia 
fina) espessura 3 cm 

As paredes antes d9 mi io do massa única deverão estar com as tubulações que por ela devam 
passaç concluídas chapiscatjas mestradas e deverão ser convenieriternente molhadas 

O rasgos efetuados para a instalação das tubulações deverão ser corrigidos pela colocação de 
tela metálica galvanizada ou peço enchimento com cacos de tijolos ou blocos 

massa única com o prõcesso de aplicação, constituída de areia fina com dimensão máxima de 
1 2mm e cimento e aditivo 

A areia a ser utiliz4da deverá ser espalhada para secagem Em seguida será peneirada, 
utilizando-se peneiras cujos diâmetros serão em função da utilizaçãq da argamassa 

A massa única deverá estar regularizada Caso apresente irregularidades superficiais superiores 
10 mm, tais como depressões, furos rasgos eventuais excessos de argamassa das juntas da 

alvenaria ou outras saliência, deverá ser reparada antes de iniciar. o revestimento 
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A massa única deverá ser iniciado somente após concluídos os serviços a seguir indicados, 
obedecidos seus prazos mínimos 
- 24 horas após a aplicação do chapisco; 
-4 dias de idade das estruturas dê concreto, das alvenarias cerâmicasp de bloco de concreto. 

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 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 à que será empregada no revestimento. 

Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento das faixas entre as 
taliscas, empregandõ-se argamassa, que será sarrafeada, em seguida, constituindo as 'guias" ou 
"mestras". 

O massa única só será executado depois da colocação dos marcos das portas e antes da 
colocação de alisares e rodapés 

Os materiais componentes das argamassas deverão atender às recomendações das Normas 
Brasileiras referentes aos insumas cimento, cal, areia e água: 
- Cimento - Deverá ser novo, não se admitindo a utilização de cimento 'empedrado". 
- Areia - Deverá apresentar granu ametria e características condizentes ; com o tipo de argamassa que •  
comporá. Poderá ser: grossa, média, fina (peneirada), comum com poucas impurezas ou lavada 
proveniente de jazidas (leito de rio) 
- Agua i - Deverá ser tal que não apresente impurezas, tais como sais, álcalis ou materiais orgânicos que 
possam prejudicar as reações com o cimento. A água potável da rede ~cip  é considerada 
satisfatÓrj para ser utilizada 

O procedimento de execução deverá obedecer ao previsto nà NBR- 7200 - Revestimentos 4e 
paredes com argamassas - material, preparo, aplicação e manutenção. 

5—COBERTURA 	 4 

Traij de madeira para telha de Cerâmica - tipo Plan até 2 águas::: 

Sobre as paredes será construída a estrutura de madeira do lhado 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. 

Telha tipo piam 

As telhas serão do tipo plan, fixadas na estrutura da cob&Üra obedecendo às especificações 
técnicas, dofabricante. A colocação será feita dos beirais para as cumeiras e em faixas perpendiculares 
à cumeeiras, sendo o sentido, da montagem contrário aos dos ventos dominantes, obedecendo o 
detalhamento do projeto. 

Cum!efra para telha cerâmica.' 

Os capotes utilizadqs na. :  cumeeira serão adequados as telhas' utilizadas na cobertura, fabricapte 
Brasilit ou Similar obedecendo as especificações do fabricante 

Imunização p!madeira cicarbolineum 

madeiramento estrutural (tesoura, terças, caibros, ripas, etc.) deverá ser previamente 
imurtizaøo com produto específico para esse fim e aprovado pela FISÇALIZAÇÂO. 

Emboçarnento de telha cerâmica (beiral e cumeeira) 

Todos os beirais e àurneeiras serão encaliçados com cimento e areias no traço 
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6—PISOS/RODAPÉS 

Camada regularizadora 

Todos os PISOS com acabamento em cerâmica, levarão uma argamassa de cimento areia media 
ou grossa no traço 1:4, espessura 02 cm com a finalidade de nivelar para receber o revestimento final, 
obedéàéndo, 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 cfrnento e areia média ou grossa no.traço 1:3 desempenado e com 
espessura de 03 em. 

Quando o material a empregar 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 
.':..; ,Áreas secas: s0,5%; 

-Áreas molhadas: 0,5%-5x2~ 1,5% em direção ao ralo ou à porta de saída; e 
: t5Ç5 de banheiros: 1,%5x52,5% em direção ao ralo. O cimento utilizado será Poty, Nassau, 

Zebu ou similar CP II - Z32. 
Areia com granulometria média ou grossa. 

Revestimento Cerâmica 45x45crn: 

Os pisos determinados em projeto receberão acabamento em lajota cerâmica 45cmx45cm 
antiderrapente PEI IV Tipo A fabricante Porto Rico Cecrisa ou Similar ,  a lajota devera ser aprovada 
pela fiscalizção. 

A argamassa colante indystrializada utilizada será da Quartzolit Argamassas Gelem ou simdar .  
O rejunte utilizado será da Quartzolit ou Similar ,  na cora ser determinada pela fiscalização 

Rodapé Cerâmico h = /cm 

Os rodapés são o &ernento de acabamento e proteção da transição das paredes com os pisos 
O assentamento das peças se 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 
coyidiçôs de exposição de superfície às intempéries ,  bem como da necessidade de manter as 
e.. ,narfÇ.4c, irnnnrrn.a,csí, 

Calçada (incluindo alicerce, baldrame e concreto cI junta seca) 

Nos locais definidos em Projeto serão executadas calçadas de proteção nas dimensões 
indicadas, como segue A fundação será direta, constituída de sapata corrida em pedra preta 
argamassada no traço 1:8 (cimento e areia), com dimensões de 0,20 x 0,30m (largura x profundidade) O 
baldrame sera em concreto ciqltpico FCK=15MPA com 0 , 10m de espessura O caixão formado pelos 
baldrames 'será preenchido com aterro arenoso ate atingir a altura de 0 , 10m abaixo do nível de 
acabamento Sobre o aterro compactado e nivelado, serão executadas juntas em réguas de madeira 
branca espaçadas de 1_00m ou formando quadros de 1,00m de lado Os quadros serão preenchidos, de 
forma alternada, unidos pelo vértice ,  tipo dama em concreto com seixo, resistência 13,51VÍPA com 10 em 
de espessura e acabrron'o c esempenado Após a cega do concreto serão retiradas as juntas de 
madeira, e nas suas espessin i' será aplicado produto a base de asfaito, formando as juntas secas 

7—ESQUADRIAS/FERRAGENS 

As portas em made'ri serão executadas segundo teonica para trabalhos deste gênero e 
obedecerão rigorosamente a., ndicações 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 brocas sem nos ou fendas que comprometam a sua dura Jidade e 
aparência .  

Memor ial Descritivo e Especificação Té cnica 
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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 lixadas e receberão pintura esmalte 
com prévio tratamento com pinturà anticorrosiva. 

Conforme especificações do projeto arquitetõnico, os serviços de serralheria serão executados 
de acordo com as boas normas. indicadas e serão confeccionadas em perfis metálicos tubulares. 

Os caixilhos das esquadrias de madeira serão do tipo aduela e alizar com dimensões minimas 
de 7,50, xl,, 00cm. As folhas terão couçoeiras com 10 cm de largura a pinázios com 8cm de largura, 
sendo que o ultimo pinãzro terá 15cm de largura 

As fechaduras das portas de madeira deverão ser de embutir, sempre de cilindro e maçaneta do 
tipo alavanca e de trinco reversível acionado pela maçaneta e pela chave com 02 (duas) voltas As 
chaves deverão ser fornecidas em duplicata 

As dobradiças serão de metal cromado do tipo reforçado com anel de 3 W x 3 e serão no 
mínimo de 03 (três) unidades por folhás. 

5, rebaixos ou encaixes terão a forma das ferragens não sendo toleradas folgas que exijam 
emefldasçenchimento com talisca de madeira, etc. 

: localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem 
evitadas discrepâncias de posição ou diferenças de nível perceptíveis a vista 

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

As maçanetas das portas, salvo em condições especiais, seraio localizadas a 105 cm do piso 
acadp 

,Antes do assentamento, as ferragens deverão ser aprovadas pela fiscalização. 

8-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

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

Será instalado um quadro de distribuição de embutir para 06 disjuntores com barramento 
2F+W+Terra 127 v fabricante Gemar ou Similar.  

Os disjuntores utilizados no quadro de distribuição devem ser DIN fabricante GE ou Simdar.  
As tomadas universais deverão ser da Perlex ou Similar.  
Todos os interruptores devem ser para 1OA-250 v, Fab Periex ou Similar, instalados em caixas de 

PVC4 x2 
Luminária tipo paflon em plástico de sobrepor, com 1 lâmpada de 15W 
Todos os eletrodutos serão de PVC (normatizados), Fab Tigre hidrosol ou Similar, rígido,  

rosqueado com acessorios respectivos diâmetros e bitolas indicadoS no projeto e conforme a planilha 

- ' Serão fornecidos e instalados ventiladores de teto. 

9—PINTURA 

Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser limpas convenientemente preparadas, 
lixadas, e so poderão ser pintads quando perfeitamente enxutas. 

As superfícies, de madeaa serão preparadas com o emprego de lixas, cada vez mais finas, até 
obter-se superfícies planas elisás. 

As tintas á base de esmalte exigem no mínimo duas demãos de acabamento, devendo 
apresentar elevada resistência ao impacto e as intempéries. 

As tintas só poderão ser afinadas ou diluídas, com solventes apropriados a de acordo corrias 
instruções do respectivo fabricante. 

Cada demão de tinta só será aplicada após a anterior estar completamente seca, convindo 
observar um intervalo de 24:00 ¶ioras entre demâos sucessivas. 

O mesmo cuidado deverá haver entre demãos de massa ede tinta, observando um intervalo 
minimo de 4800 horas. 

kNo ta  As cores serão definidas pela administração da obra, atendendo aos padrões do 
município 	
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Acrílica com massa e selador: 

Antes de efetuar qualquer serviço de pintura, a CONTRATADA deverá efetuar a retirada de 
todas as infiltrações e trincas existentes na alvenaria e junto às esquadrias externas e internas com 
tratamento adequado para cada Situação, devendo ser utilizado hidro jateamento com hipoclorito, as 
fissuras tratadas com argamassa semi-flexível, e duas demãos de impermeabilizante acrilico. 
As superfícies a serem pintadas deverão ser examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos antes da 
execução dos serviços. Todos bscuidados quanto às superfícies estarem sacas e limpas e precauções 
quanto ao intervalo de tempo, entre demãos, deverão ser observados, conforme recomendações das 
Normas Brasileiras. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a procedente estiver perfeitamente seca, 
observar um intervalo de 24 horas, entre duas demãos sucessivas. 

Deverá ser aplicado selador acrílico para paredes em duasdemãos da marca SUVINIL ou 
similar, observando-se o intervale de secagem mínimo, e diluído conforme recomendações do fabricante. 

Deverá ser aplicada e lixada massa ACRILICA da marca SUVINIL ou similar de mesma 
qualidade, de forma a obter superfície perfeitamente lisa, regular e limpa, pronta para receber pintura. 

Deve ser aplicada com. , a desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície em camadas 
finas e sucessivas. Aplicada a Pdemão, após um intervalo mínimo de três horas, a superfície deve ser 
lixada, com lixa de grão 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 2a  demão corrigindo o 
nivelamento e, após o período deisecagem, proceder o lixamento finaL 

Esmalte sintético sobre madeirà: 

Nas esquadrias de mad4ra, a preparação se fará com o lixarnento e limpeza das superfícies, 
c'orrecao das imperfeições utilizando massa a óleo, lixamento para nivelamento para depois aplicar a 
tinta esmalte da Coral, Suvinil ou Similar. 

Se as cores não estiverem definidas no projeto, caberá a FISCALIZAÇÃO, decidir sobre as 
mesmas, mediante prévia consulta ao autor do. projeto. Todas as vezes que uma superfície tiver sido 
lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova, e depois, com um pano seco, para remover 
todo pó antes de aplicar a demão seguinte. 

Toda superfície pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura 
tonalidade e brilho (fosco, semi brilho e brilhante). 

Pintura Esmalte Fosco, duas demãos, sobre superficie metálica: 

As grades, portões de féro, deverão ser pintadas com Esmalte Suvinil ou rigorosamente similar, 
na cor Prea e Camurça, acabamento Fosco, de acordo com :  projeto arquitetônico, com 02 (duas) 
demãos e intervalo de 24 horas éntrõ as demãos. 

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

Todas as esquadrias e eÂmilares, metálicos, etc., a serem pintados, deverão ser emassadas com 
a aplicacao de massa plástica pra correção de defeitos mais grosseiros pois esta não da acabamento 
perfeito e após sua secagem lixar e aplicar massa rápida Luxforde em camadas finas, para correção de 
pequenos defeitos, que! será posteriormente lixada com lixa de 220 à400 para acabamento liso secagem 
minimo, e diluído conforme recomendações do fabricante. 

17—SERRALHERIA 	 2 
Placa de Inauguração em içoi(etra baixo Relevo (60x30crn) 	 Li 

Devera ser fornecida e instalada uma placa de inauguração da obra em aço escovado de 40 x 
30cm conforme modelo adotádo pela PREFEITURA MUNICIPAL PE ACARA, devendo o fornecedorJ 

Memorial Descritivo e Especificação Técnica 5 



- - 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AC.ARÁ 

oferecer uma garantia de 12 meses com referência à qualidade do material utilizado na confecção da 

placa. 

18—LIMPEZA 

A contratada deverá efetur a limpeza diária da obra para que não atrapalhe as atividades nos 

demais setores. 	
o 

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

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

Todas as alvenarias, elementos vazados, revestimentos, aparelhos 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 testadas quanto ao seu funcionamento e o perfeito 

nivelamento 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 dêvØrão ser convenientemente limpas, polidas e lubrificadas as dobradiça, 

trincos e fechaduras 

li  
b 
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ESTADO DO PARÁ 
PREÏEITURA MUNICIPAL DE ÀCARÁ 

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 tirucuré, no município de Acará - 
Pará, conforme os projetos compreendendo o fornecimento dos materiais, mão-de-obra com leis sociais, 
equipamentos, impostos e taxas assim como todas as despesas necessárias à completa execução da 
obra pela empresa contratada. 

II DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1 - VERIFICAÇÕES E INTERPRETAÇÕES: 

Compete a firma empreiteira, minucioso estudo de verificação e comparação de todos às 
desenhos dos projetos, especificações e demais elementos integrantes da documentação técnica 
fornecida. pela PMA, bem como, providenciar os registros nos órgãos, com petentes. 

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

A planilha de quantidades partes integrantes da documentação fornecida pela PMA, servirão 
também para esclarecimentos em todos os tens de serviços através das indicações de características 
dimensões, únidades, quantidadeá e detalhes nelas contidas. 

Os valores dos insurnos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na planilha de 
quantidades, deverá ser considerado nas composições de custos dos referidos serviços. 

Os serviços de caráter permanentes, tais como, pronto socorro, administração da obra, limpeza 
da oíra equipamentos e maquinarios deverão ter seus custos inseridos na composição do BDI 

Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de caracterização de 
materlas ou equipamentos por determinada marca, fica subentendido a alternativa "ou similar' a 
juizo dafisgalizaçào 

2 -OCQrRÉNClA E CONTROLES 

A empreiteira ficará obrigada a manter na obra um livro diário de obras, destinado as 
anoaØes pela contratada sobre o andamento da obra bem como observações a serem feitas pela 
fiscaIizaço,. . 

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

3 MATERIAIS A EMPREGAR: 

O emprego de qualquer material com maior ênfase para o de acabamento como lajotas 
cerãmicae ferragens esquadrias metais louças sanitárias e etc estará sujeito a fiscalização que 
dec;çlira 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 

Memorial Descritivo e Especificação Técnica: 	 . 
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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 . MA, ser consultada para toda e qualquer modificação. 

Em caso de inexistência ou omissão de projetos, compete . fiscalização fazer a indicação e 
proceder às definições necessárias para execução dos serviços, corno 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 
necessarip através de oficio ou memorandos 

6- PRONTO SOCORRO 

A empreiteira devera manter no local da obra um serviço de pronto socorro para atendimenÇos 
dos operarios que sofrerem pecjenos acidentes no canteiro de obras 

7- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

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

A contratada devera comunicar com antecedência a MA, o nome do responsável técnico, com 
c,iao nrcrrnnQfi,*a nrnfit&nnie 

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

A mão-de-obra a ser empregada, nos casos necessários, devrá ser especializada, onde será 
obrigatória ,a utilização dos equipamentos de proteção individual (EM), apropriados a cada caso, visando 
a melhor segurança do operado juntamente com os crachás dos trabalhadores relacionados para obra. 

A contratada será responsável pelas observâncias 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 dos serviços, a contratada deverá: 

1 Providenciar jurçto ao CREA as anotações de responsabilidades Técnicas — ARTS 
referentes ao objeto do contrato e especificações përtinentes, nos termos da lei n° 
6496-77 

v' Responsabilizar se pelo fiel cumprimento de todas as;disposições e acordos relativos à .  
legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal 
alocado nos serviços, objeto do contrato, . 

1 Efetuar pagamentos de todos os impostos, taxaS e .demais obrigações fiscãJ 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto ,o contrato, até o recebimento 
definitivo dos serviços. 

1 A contratada deverá 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 construção. 
A vigência será ininterrupta, por conta da contratada, até o recebimento definido da 

	

obra. 	 . 
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8— EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINÁRIOS 

• 	A contratada será responsável pelo fornecimento de todos os equipamentos, andaimes e 
rnaqüinários, assim como peqüenas ferramentas necessárias ao bom andamento e execução dos 
serviços até 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 periodo de 
execução, sendo responsável pela retirada de todos os materiais excedentes oriundos do processo de 
construção da obra, como: madeiras, materiais brutos, tijolos, etc. 

•; 	 'rlll ~ ESPECIFICACÕES TÉCNICAS:. 

1 - SERVIÇOS PRELIMEINARES. 

Placa de Obra em chapa galvanizada 

A placa da obra será constituída da chapa de ferro galvanizada n° 26, com acabamento em tinta 
aóJQs4hre fundo antióxido crorbato de zinco, e estruturada com régua de madeira aparelhada de 3"xl",11
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 quadros de madeira que envolva o 
perímetro das edificações devendo ser utilizado qualquer método previsto nas normas de execução 
obedecendo rigorosamente o projeto e suas cotas de níveis, construírem o gabarito formado por guias 
de.niadeJrp,devidamente niveladas, pregadas a uma altura mlnima de 60 cm, em caibros, afastados 
convenientemente do prédio a construir. Mediante os pregos cravados no topo dessas guias através de 
coordenadas os alinhamentos serão marcados com linhas esticadas essas linhas marcarão os cantos 
ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno por meio de fio de prumo 

Será de responsabilidade da CONTRATADA a verificação do RN e alinhamento geral de acordo 
com s. pr.qitQ. 

Caso o terreno apresente problemas com relação aos níveis, a CONTRATADA deverá comunicar 
por escrito à fiscalização a fim de se dar solução ao problema 

cpntratada não executara nenhum serviço antes da aprovação da locação pela fiscalização a 
aprovação não desobriga da responsabilidade da locação da obra por parte da contratada 

2— MOVIMENTO DE TERRA 

Escavação manual 

As :cavas para fundações poderão ser executadas manualmente, devendo o material, 
remanescente ser retirado para local a ser determinado pela FISCALIZAÇAO 

As cavas para fundação deverão obedecer a dimensões mínimas indicadas em projeto de 
fundações a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO, devendo ser aprofundadas caso esta cota mínima não 
atinja o tØrreno com resistência compatível com a carga que ira suportar.  

Nas escavações necessárias a execução da obra a CONTRATADA tomara precauções quanto 
aos trabalhos a executar, tais corno 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. 



LJL.) IJSJJ'J .LflJ rnnn. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

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

Todo entulho produzido na obra deverá ser removido para local indicado pela FISCALIZAÇÃO 
sendo que no período em que ,ermanecer na obra, devera ser acondicionado convenientemente em 
local: próprio, separado e que não obstrua os caminhos de serviço enem exponha as pessoas a riscos 
de: acidenies, 

Átõrro apiloado 

Os trabalhos de aterro deverão ser executados com material sem matéria orgânica em camadas 
sucessivas de 0,20cm, devidamente malhadas e apiloadas, manualmente, devendo ser executado após 
a hmpeza e esgotamento das cavas de fundação 

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

O material proveniente das 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 e 
regularizadas de forma a permitir o fácil acesso aos prédios e o perfeito escoamento das aguas 
syéflçii. 

3.FUNPÂÇÔE5 E ESTRUTURA 

Fundação corrida/bloco clpedra preta argamassa no traço 1:.8 

O alicerce será executadp em concreto ciclópico no traço 1:8, cimento e areia respectivamente 
O cimento utilizado será poty, Nassau zebu ou similar CP II -Z32.  
Pedra preta 
Areia com granulometria média 

Baidrame em conc ciUopico e/pedra preta inci.forma 

As vigas baldrame serão executadas em concreto ciclopico deverão seguir as especificações de 
prol etõ eis seguintes recomendações complementares: 

,Q cimento utilizado será Phty, Nassau, Zebu ou similar CP II - Z32; 
Areia com grànulometria média; 
(?,,seixo  utilizado será de 9ranulometria media 

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 caso será 
lançado concreto que apresente sinais de pega iniciada, ou que tenha sido misturado mais de uma hora 
antes e a altura máxima admitida para lançamento em queda é de 2,00m Se a peça ultrapassar esse 
limite, admite-se a utilização de meio adequado como funil ou tromba, ou lançamento através de janela 
lateral Enquanto estiver sendo lançado e imediatamente após o lançamento será procedido o 
adensamento mecânico (vibração) durante o tempo necessário de modo a preencher todos os recantos 
da forma e envolver completamente a armadura adquirindo a melhor consistência. Ë importante evitar a 
vibração da armadura caso contrario resultará em diminuição da aderên. ia 

Os pilares, vigas, vergas e contravergas serão executadas em concreto armado, Fck 25 Mpa 
com d 

às 
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será aplicado antes da colocação da armadura. Sendo formas absorventes, durante a concretagem 
deverão estar saturadas de água. 

O aço empregado na obra será das classes CA-50 A e CA-60 e somente poderá ser de 
procedência reconhecida, sem apresentar defeitos considerados prejudiciais à sua constituição ou à 
estabilidade do conjunto. 

O cimento utilizado será Poty, Nassau, Zebu ou similar CP II ..:Z32. 
Areia com granulometria média. 
O seixo utilizado será de granulometria media 

4— PAREDE E REVESTIMENTO 

Alvenaria com tijolo cerâmicÓ a cutelo 

Será executada paredà em tijolo cerâmico, assente a cutelo,, juntas com 12 mm de espessura 
máxim, assentados com argamassa mista de cimento, areia e aditivo aglutinante organo-sintético, traço 
1:6 com 0,70 1 de aglutinante para cada m' de argamassa. As paredes obedecerão aos alinhamentos e 
dimensoes indicadas no projeto arquitetônico, devendo as fiadas ser perfeitamente niveladas, alinhadas 
e aprumaøas Na execução desse serviço, consideram-se material e mão-de-obra, transporte de material 
dentro da obra, preparo da argamassa, marcação e execução dá, alvenaria. As juntas horizontais 
deverão estar completamente cheias, com espessura máxima de 12 mm. O assentamento dos tijolos 
cerámicqs será executado com juntas de amarração de acordo com o que preconiza a NBR 8545:1984 
da ABNT. 

Os vãos das portas e japelas, caso não sejam coincidentes com as vigas levarão vergas de 
concreto armado. 

Chapiso traço 1:3 

!t-C uØ L,OJIIGUØ ãO aJaIIaoao t...UIIOLILUIUO UC t.,,HICIILU, 0,010 IUO00, ayua O, CVOIILU0JI;ICIIC, 

aditivo possuindo baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada 
de revestimento. 

A argamassa de chapiscõ, deverá ser preparada no traço 1:3 (1 de cimento: 3 de areia média+ 
aditivo) O chapisco devera ser aplicado sobre qualquer base a serlrevestida 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 seguiPtes: Para remoção de pó e de 
materiais soltos Escovar e lavar a superfície com água ou aplicar jato de agua sob pressão Para 
remoçpo de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos escovar a superfície com 
solução alcalina de fosfato trisóØico (30g de Na 3PO4 em um litro de água) ou soda cáusticá, 
enxa9uando, em seguida, com ág.S limpa em abundância. 

Pode-se, ainda, saturar  superfície com água limpa, aplicar solução de ácido muriático (5 a 10% 
de concentração) durante cinco minutos e escovar em abundância. 

Poderão ser empregadosi,  na limpeza, processos mecânicos jescovamento com escova dó 
cerdas de aço, lixamento mecânico ou jateamento de areia) sendo a remoção da poeira feita através de 
ar comprimido ou lavagem com água,. em seguida. 1 

Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser ré-molhada suficientemente. A 
execuç& do chapisco devera ser realizada através de aplicação vigorosa da argamassa, continuamente, 
sobre toda a área da base que se pretende revestir. As argamassas deverão ser misturadas até à 
obtençâq de uma mistura homogênea 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 poderá ser medida em peso ou em volume, em recipienté limpo e integro, dimensionado 
de acordo com o seu inchamento.médio. . 

A quantidade de água será determinada pelo aspecto da mistura, que deverá estar coesa e com. 
trabãlhabllidade adequada à utilização prevista. 

Deverá ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessária para cada etapa, a fim de 
se evitar 1,  o início do seu endurecimento, antes do seu emprego. 
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O procedimento para a execução das argamassas devera 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 
- parte da agua 

a areia;  .: 
- outro aglomerante se houver, 
- cimento e 

resto da agua com o aditivo sefor ocaso 
A mistura mecânica deverá ser continua, não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos 
A dosagem prevista especificada pela proporção devera serem volume seco e devera ser 

obedecida rigorosamente para cada 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 devera encontrar-se limpa e bem vedada A 

evasão de água acarreta a perda de aglutinantes, com prejuizos para a resistência, a aparência e outras 
propriedades dos rebocos 

Para amassamento manual a mistura devera ser executada em superfície plana limpa 
impermeável e resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado com tempo mínimo de 6 

III 

A mistura seca de cimento e areia devera ser preparada com auxilio de enxada e pá, até que 
presente coloração uniforme Em seguida a mistura será disposta em forma de coroa e adicionada a 
gua no centro da cratera formada A mistura prosseguira até a obtenção de uma massa homogênea, 
icrescentando-se quando necessário mais um pouco de agua para conferir a consistência adequada â 
irgamassa 

Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa a cura deverá ser feita através de 
medecimentos periódicos estabelecidos pela Fiscalização 

lassa 4nieà p1 recebimento d! pintura 

A massa única é o revestimento com acabamento em pintura executado em uma única camada. 
Neste caso a argamassa utilizada e a técnica de execução deverão resultar em um revestimento capaz 
de cumpriras funções tanto d6erpboço quanto do reboco, ou seja, regularização da base e acabamento. 

Todas as paredes, interna: e externas, que não serão revestidas com cerâmica serão revestidas 
com massa única com argamassê no traço 11 23  (cimento, aditivo Jigante de fabricação industrial e areia 
fina), espessura 3cm. 

As paredes antes do início da execução da massa única deverão estar com as tubulações que 
por ela devam passar, concluídasfchapiscadas, mestradas e deverão ser convenientemente molhadas. 

Os rasgos efetuados parti a instalação das tubulações deverão ser corrigidos pela colocação de 
tela metáhca galvanizada ou pelo enchimento com cacos de tijolos ou blocos. 

A r massa única deverá apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado à 
deserppenadeira de aço e esponjdo de modo a proporcionar superfície : inteiramente lisa e uniforme. 

Com a superfície ainda úmida procede-se a execução do chapisco, e posteriormente a da massa 
única. A argamassa deverá ter consistência adequada ao uso, compatível com o processo de aplicaçâç, 
constituída de areia fina, com dimensão máxima de 12mm, e.cimento e, aditivo. 

A areia a ser utilizada deverá ser espalhada para secagem, Em seguida, será peneirada 
utilizando-se peneiras cujos diâmetros serão em função da utilização da argamassa 

A base a receber a massa única deverá estar regularizada. Caso apresente irregularidades 
superficiais superiores a 10 mm tais como depressões, furos, :  rasgos, eventuais excessos de argamassa 
das juntas da alvenaria ou outras salências, deverá ser reparada, antes S  iniciar o revestimento. 

A aplicação da massa única devera ser iniciado somente deppis de concluídos os serviços a 
seguir indicados obedecidos a seus prazos mínimos: 
24 horas ,após a aplicação do chapisco 

- dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias cerâmicase de blocos de concreto. 
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0,r ilano de revestimento será determinado através de pontos de referências dispostos de forma 
stância entre eles seja compatível com o tamanho da desêmpenadeira, geralmente régua de 
ser utilizada. Nessés pontos, deverão ser fixados cacos planos de material cerâmico ou 

madeira usando-se, 'para tanto, argamassa idêntica à que será empregada no revestimento. 
a vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento das faixas entre as 
npregando-se argamassa, que será sarrafeada, em seguida, constituindo as "guias" ou 

ICOL CC,. 

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 às recomendações das Normas 
Brasileiras referentes aos insumos cimento, cal areia e água 
- Cimento - Devera ser novo n& se admitindo a utilização de cimento empedrado' 
- Areia - Deverá apresentar grariulometria e características condizentes com o tipo de argamassa que 
comporá Poderá ser grossa, média, fina (peneirada) comum com poucas impurezas ou lavada 
provniente de jazidas (leito de rio)-  
- 4gua - Deverá ser tal que não apresente impurezas tais como sais álcalis ou materiais orgânicos que 
psa comos prejudicar as reações com o cimento A agua potável da rede de abastecimento é considerada 
satisfatória para ser utilizada 

Õ procedimento de execução devera obedecer ao previsto na NBR- 7200 - Revestimentos de 
paredes e tetos com argamassas - material preparo aplicação e manutenção 

—COBERTURA 

Trama em Madeira p1 Telha Córâmica Tipo Plan Ate 2 Aguas 

Sobre as paredes será construída a estrutura de madeira dq ttelhado da edificação, as madeiras 
utilizadas na execução do telhado serão de lei tipo Maçaranduba Angelim vermelho ou similar, com 
diménsões compatíveis com o porte da obra 

Cobertura - Telha Tipo Plan 

telhas serão do tipd plan fixadas na estrutura da cobertura obedecendo às especificações 
técnicas do fabricante A colocação será feita dos beirais para as cumeeiras e em faixas perpendiculares 
á cumeeiras sendo o sentido da montagem contrário aos doe ventos dominantes obedecendo o 
detalha, to do projeto 

Cumeeira de barro 

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

lh)dhização p/madeira cicarboflineum 

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

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

"dos os beirais e cumeeiras serão encaliçados com cimento.e areias no traço 1:4. 

6– Pisos/RODAPÉS 

Camaçia impermeabilizadora 0=110cm 

Antes do lançamento dq lastro, para isolar o solo da estrutura de fundação, deverá se observar 
cuidadosamente a limpeza dás cavas, isentando-as de quaisquer materiais que sejam nocivos ao 
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concreto tais como madeira em 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 serã, Poty, Nassau, Zebu ou similar CP II Z32. 
Areia com granulometria media 
Pedra preta 

Camada regularizadora no traço 1:4 

Todos os pisos com acabamento em cerâmica levarão uma argamassa de cimento, areia média 
ou grossa no, traço 1:4, espessura 02 cm 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 pare  os pisos com acabamento em argamassa de alta resistência, será 
executada com argamassa de cimento e areia media ou grossa no traço 1:3 desempenado e com 
espessura de 03 cm 

Quando o material a eEnpregar 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 
- Áreas secas s 0,5% :  
- Áreas molhadas: 0,5 0/ox1,5% em direção ao ralo ou à porta de saída; e 
- Boxes de banheiros 1 5%~x~2 5% em direção ao ralo O cimento utilizado será Poty ,  Nassau 

Z&bÚ àiYimilarCP II —Z32. 
Areia com granulometrií média ou grossa. 

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

Os pisos determinados em projeto receberão acabamento em lajota cerâmica 35x35cm 
antiderrapante PEI IV Tipo A fabricante Porto Rico Cecrisa ou Similar ,  a lajota devera ser aprovada 
pela fiscalização 

A argamassa colante industrializada utilizada será da Quartzoht Argamassas Belém ou similar .  
O rejunte utilizado sem 'da Quartzolit ou Similar, na cor a ser determinada pela fiscalização 

Rodape Cerâmico h = 7cm 

Os rodapés são o elemento de acabamento e proteção da transição das paredes com os pisos 
O assentamento das peças se dará com argamassa ainda fresca tendo-se o cuidado de pulverizar 
cimento em pó sobre a superfíc ie. A 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 impermeáveis .  

Calpda (incluindo alicerce, baldrame e concreto cl junta seca) 

Nos locais definidos' , em Projeto serão executadas calçadas de proteção nas dimensões 
indicadas, como segue A fundação será direta constituída de sapata corrida em pedra preta 
argamassada no traço 1:8 (cimento e areia) com dimensões de 0,20 x 0 , 30m (largura x profundidade) O 
baldrame será em concreto 9iclopico FCK15MPA com 0,10m de espessura O caixão formado pelos 
baldrames será preenchido com aterro arenoso ate atingir a altuia de 0,10m abaixo do nível de 
acabamento Sobre o aterro 'compactado e nivelado serão executadas juntas em réguas de madeira 
branca espaçadas de 1. 00m ou formando quadros de 1 , 00m de lado Os quadros serão preenchidos, de 
forma alternada unidos pelo vértice ,  tipo dama em concreto com seixo resistência 13,51VÍPA com 10cm 
de espessura e acabamento desempenado Após a pega do concreto serão retiradas as juntas dQ 
madeira, ê nas suas espessuras será aplicado produto a base de asfalto formando as "juntas secas 
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7— ESQUADRIAS/FERRAGENS 

As portas em madeira, serão executadas segundo técnica para trabalhos deste gênero e 
obedecerão rigorosamente as .ipdicações constantes nos projetos, dtalhes especiais e especificações 
gerais. Os tipos e dimensões básicas obedecerão rigorosamente o pçàjeto de arquitetura, devendo todos 
os vãos ser confirmados na obra antes da fabricação. A madeira devierá ser de lei, bem seca, isenta de 
partes brancas, carunchos e brocas, sem nós ou fendas, que comprometam a sua durabilidade e 
aparência 

Nos locais indicados bm planta, deverão ser instaladas grades e portões de ferro com alturas 
variadas, conforme definido em planta. As grades de ferro serão ligadas e receberão pintura esmalte 
com prévio tratamento com pintUra anticorrosiva. 

Conforme especificações do projeto arquitetônico, os serviços de serralheria serão executados 
de acordo com as boas normas indicadas e serão confeccionadas emkperfis  metálicos tubulares. 

Os caixilhos das esquadrias de madeira serão do tipo aduela e alizar com dimensões mínimas 
de 7,50 * 1,00cm. As folhas terão couçoeiras com 10 cm de largura e pinázios com 8cm de largara, 
sendo que o último pinázio terá 15cm de largura. 

A fechaduras das portàs de madeira deverão ser de embutir, sempre de cilindro e maçaneta do 
tipo alava , nca e de trinco reversível acionado pela maçaneta e peLá, chave com 02 (duas) voltas. As 
chaves deverão ser fornecidas em duplicata. 

As dobradiças serão de metal cromado do tipo reforçadc com anel de 3 ½ 11 x 3 e serão no 
mini  de 03 (três) unidades por folhas. 

Os rebaixos ou encaixes terão a forma das ferragens não :  sendo toleradas folgas que exijam 
emendas enchimento com talisca de madeira, etc. 

À Jocalização das ferrgens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem 
evitadas díscrepãncias de posição ou diferenças de nível perceptíveis 'à vista. 

A localização do assentamento das ferragens será determinada pela fiscalização, se não 
identificável pelo sentido de abe tura constante em projeto. 

As maçanetas das ports, salvo em condições especiais, serão localizadas a 105 cm do piso 
acabadq. 

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 caso necessário, possuir rasgos, rebaixos'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. Receberá uma argamassa de assentamento traço T3 ou T4 conforme as condições 
de exposição de superfície às intempéries, bem como da necessidade de manter as superfícies 
impermeaveis. 

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

8- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Os-,serviços de instalações elétricas obedecerão às norçnas da ABNT e normas das 
concessionárias locais. 

será instalado no quadra de distribuição existente 04 disjuntores Os disjuntores utilizados no 
quadro de distribuição devem ser DIN, fabricante GE ou Similar. 

As tomadas universais deverão ser da Perlex ou Similar. 
Todos os interruptores devem ser para IOA-250 v, Fab Perlex ou Similar, instalados em caixas de 

PVC4"x2". 
Luminárias tipo paflon em plástico de sobrepor 1x15W. 
Todos os eletrodutos serão de PVC (norrnatizados), Fab. Tigre, hidrosol ou Similar, rígido, 

rosquêado, com acessórios, respectivos diâmetros e bitolas indicadoS no projeto e conforme a planilha 
de quantidades 

Serão fornecidos e instalados ventiladores de teto. 
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9— PINTURA 

Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser limpas 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 elisas. 

As tintas a base de esmalte exigem no mínimo duas demãos de acabamento devendo 
apresentar elevada resistência ao impacto e as intempéries. 

As tintas só poderãotser afinadas ou diluídas, com solvente' apropriados a de acordo com as 
instruções do respectivo fabricaçite 

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 de tinta observando um intervalo 
minipio de 48:00 horas 

*Nota : As cores serão definidas pela administração da obra, atendendo aos padrões do 
município.. 

Pintura acrílica 

Antes de efetuar quaiqper serviço de pintura a CONTRATADA devera efetuar a retirada de 
todas as"infiltrações e trincas existentes na alvenaria e junto às esquadrias externas e internas com 
tratamento, adequado para cada situação, devendo ser utilizado hidro jateamento com hipoclorito, as 
fissuras tratadas com argamassa semi-flexível, e duas demãos de impermeabilizante acrílico.  
As superficies a serem pintadas deverão ser examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos antes da 
execução dos serviços Todos os cuidados quanto às superfícies estarem secas e limpas e precauções 
quanto ao intervalo de tempo entre demãos, deverão ser observados conforme recomendações das 
Normas Brasileiras 

Cada démão de tinta só poderá ser aplicada quando a procedente estiver perfeitamente seca, 
)bservar um intervalo de 24 hor4ts entre duas demãos sucessivas. 

Deverá ser aplicado s4iador acrílico para paredes em duas demãos da marca SUVINIL ou 
imitar, observando-se o intervai,6 de secagem mínimo, e diluído conforme recomendações do fabricante. 

Devera ser aplicada e lixada massa ACRÍLICA da marca SUVINIL ou similar de mesma 
lualidade, de forma a obter suprfície perfeitamente lisa, regular e limpa, pronta para receber pintura,,, •  

Deve ser aplicada com desempenadeira de aço .ou espátula sobre a superfície em camadas 
nas e sucessivas. Aplicada a 1' demão, após um intervalo mínimo $ três horas, a superfície deve ser 
xada, com lixa de grão. 100 a 1I0;a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 20  demão corrigindo o 
uvelamento e, após o período de, secagem, proceder o lixamento final ...;  

Esmalte sobre madeira c/ massa e selador 

Nas esquadrias de madeira, a preparação se fará com o lixamento e limpeza das superfícies, 
correção das imperfeições utilizando massa a óleo, lixamento para nivelamento para depois aplicar a 
tinta esmalte da Coral, Suvinil ou Similar. 

Se as cores não estiverem definidas no projeto, caberá a FISCALIZAÇÃO, decidir sobre as 
mesmas, mediante prévia consulta ao autor do projeto. Todas as vezes que uma superfície tiver sido 
lixada esta será cuidadosamente limpa com uma escova, e depois, Comum pano seca, para remover 
todo pó, antes de aplicar a demão seguinte. 

Toda superfície pintada d  everá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto a textura 
tonalidade e brilha (fosco semi - brilho e brilhante) 

Pintura esmalte fosco, duas demãos, 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 prpjeto arquitetônico, com 02 (du?s) 
demaos e intervalo de 24 horas entre as demãos. 

Memorial Descritivo e Especificação Técnica 	 lo 
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• 	ESTADO DO PARÁ 
PRÉ4EJTURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

--rã ser aplicado anti-ferruginoso nas esquadrias metáffcas em duas demãos da marca 
similar, observando-se o intervalô de secagem mínimo, e diluído conforme recomendações 
a 

s as esquadrias eimilares metálicos, etc., a serem pintados, deverão ser emassadas com 
de massa plástica para correção de defeitos mais grosseiros, pois esta não dá acabamento 
pós sua secagem lixar e aplicar massa rápida Luxforde, em camadas finas, para correção de 
afeitos, que será posteriormente lixada com lixa de 220 à 400 para acabamento liso secagem 
luido conforme recomendações do fabricante. 

17— SERRALHERIA 

Placa de Inauguração em aço/letra baixo Relevo (40x30cm) 

Devera ser fornecida e instalada 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 deverá efetiar 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 e xcessos: 
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 em perfeita condições de utilização. 

Todas as alvenarias, elementos vazados, revestimentos, aparelhos 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 testadas quanto ao seu funcionamento e o perfeito 
nivelamento das portas. 

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

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

.. 

Memorial Descritivo e Especificação Técnica,11 
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ANEXO II 

MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO 

Por este instrumento público de procuração ou instrumento particular, a empresa ............ 

.................(razão social da empresa), inscrita no CNPJ sob n° ................ 

........com sede na. ...............................(endereço completó, Bairro 

............. ................ , Cidade de ............. ..................Estado do. 

.....................com CEP . ........................, nomeia como 

procurador(a) o(a) Sr.(a)................................... .............. 

...(nome do procuràdor). ................... ............... (nacionalidade, 

cidade de nascimento, protissão, estado civil, etc.), portador (a) da cédula de identidade RG no 

.........à Estado do ...................(Estado emissor do documento) e 

inscrito(a) no CPF/MF sob n° ..................., residente na ................. . ...... 

(endereço completo), Bairro .............................Cidade de. ,:, ....... 

.................... . Estado do ......................... com CEP ................ 

a representá-la na licitação instaurada pela Comissão Permanente de Licibção da 

Prefeitura Municipal de Acara, na modalidade TOMADA DE PREÇO N° 01100312018 - CPL, na 

qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para praticar todos os atos 

pertinentes ao presente certame em nome da empresa supramencionada, bem como formular 

propostas, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame 

Local e Data: 

(Firma Reconhecida em Cartório Representante da Empresa Outorgante) 
(Nome do Representante) 
CPF n° do Representante 

RG n° do Representante 

OBS.:. ESTE DEVERA VIR FORA DOS ENVELOPES 

" 	 PREFEITURA DE 

ACAPA 
Travessa São Jose n° 120— Praça da Matriz Centro - Acara 1 Para - CEP 68690-000 



Município ao Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DÓ AtARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO III 

A 
Prefeitura Municipal de Acará 
Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará 

Comissão Permanente de Licktção 
TOMADA DE PREÇO N° 011003/2018 - CPL 

MODELO DE DECLARAÇÃO CONFORME DISPÕE O INCISO XXXIII DO ART. 70  DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE '1988 

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 RO no ..................do Estado do ...................(Estado emissor 

do docuriénto) e inscrito(a) no CPF/MF sob n° ....................DECLARA, para fins do 

disposto no inciso XXXIII dó art 7 0  da Constituição e na Lei n° 9.854,  de 27 de outubro de 1999, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

Local e Data. 

(Nome do Rep resen tante ),. 
CPF n° do Representante 
RG n° do Representante 

Travessa São José nu.  120- Praça da Matriz Centro - Acará; Pará- CEP 68690-000 

PREFEITURA DE 



MunicTpio dó Atará 
1.. 	ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO IV 
À. 
Prefeitura Municipal de Acará 
Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará 
Comissão Permanente de Licitação 
TOMADA DE PREÇO N°011093/2018 - CPL 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA 

•A empresa ................................(razão social da empresa), inscrita no 

CNPJ sob ri0  .........................., por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr (a) 

(norne.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 

dispo tohó item 13.6.10.3. do EDITAL DA TOMADA DE PREÇO N° 01100312018 - CPL sob as 

sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, e 

considerada: 

MICROEMPRESA, conforme Inciso 1 do artigo 3 0  da Lei Complementar n° 123, de 

1411212006 e suas alterações, 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei Complementar 

n° 123, de 1411212006 e suas alterações. 

f*P:!ara ainda que, por, preencher os requisitos legais, pretende usufruir do direito de 

preferência para contratação na presente licitação, na forma do parágrafo 2 0  do art. 44 da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, não se enquadrando nas 

vedações constantes do parágrafo 4 0 , art. 30 , do referido Diploma Legal 

Local e Data 

.... 	 . 	. 	(Nome do Representante) 
CPF n° do Representante 
RG n° do Representante 

i 
	

PREFEITURA DE 

Travessa São José CC,,  120- Praça da Matriz Centro - Acará 1 Pará CEP 68690-000 



ANEXO  

A 
Prefeitura Municipal de Acará 
Trav. São Jose n° 120, Bairro (entro, cidade de Acara/Para 
Comissão Permanente de Licitação 
TOMADA DE PREÇO N° 011Ó03/2018 - CPI- 

MODELO DE DECLARAÇÃÓ.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. (a)... ......................................................... . ...... 

(nomedô representante legal) .................................. portador (a) da cédula 

de identidade RG n° ................do Estado do ...................(Estado emissor 

do documento) e inscrito(a) noCPF/MF sob n° ...................DECLARA, que cumpre 

todcisàs requisitos de habilitação exigidos neste Edital, quanto às condições de habilitação 

jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, bem 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 TOMADA DE PREÇO N° 01100312018 - 

CPL. ,..., 

.E por ser verdade, assino a presente declaração sob as penas da lei 

Local e Data 

(Nome do Representante 
CPF n° do Representantq 
RG no do Representante 

PREFEITURA DE . 

Travessa São José •n°. 120— Praça da Matriz centro - Acará 1 Pará - CP 6S690-00 



- 

Municipio J6 Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL Do: .A cARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VI 

A 
Prefeitura Municipal de Acará 
Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará 
Comissão Permanente de Lidição 
TOMADA DE PREÇO N° 0110u3/2018 - CPL 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

Declaramos, para o fim de atender ao Previsto no Edital da TOMADA DE PREÇO N° 

0110.0312018 - CPL, que o (a) Sr. (a) 	 - 	 , CPF no 

	

na 	qualidade 	de 	representante 	da 	empresa 

CNPJ 	 n° 

compareceu na 	 , Sierificação e certificação  das 

quantidades, medidas e estado das instalações a serem construídas/reformadas e 

esclarecimento das atividades a serem executadas. 

	

Acará, PA, em 	de 	 — Øe 2018. 

Representante da PMA 

• 	 dTj&e Identificação do vistoriado da Licitante 
Assinatura do vistoriado da Licitante 

• 	 , 

 

PREFEITURA DE - 

Travessa, São José n°;.120 - Praça da  Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690r0,00 



A 
Prefeitura Municipal de Acará 
Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acara/Pará 
Comissão Permanente de Licitação 
TOMADA DE PREÇO N°011003/2018 - CPL 

MODELO DE DECLARAÇÃQDE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 
DE SUA HABILITAÇÃO 

A empresa 	 (razão 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 RG n° ..................do Estado do ...................(Estado emissor 
do documento) e inscrito(a) no CPF/MF sob n° , DECLARA, sob as penas 
da Iei:MuË até a presente data inexistem fatos impeditivos para a .sua habilitação no processo 
licitatório da TOMADA DE PREÇO N°011003/2018 - CPL, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores 

Local e Data 

(Nome do Representante) 
• 	 CPF n° do Representante 

RG n° do Representante . . 

• 	 . 	 . 	

• 

• 	.: 	 »./ .jVP 	PREFEITURA DE 

coosto O MOO AMO A OVA AO 1 60 O 

Travessa São José n°. 120— Praça da Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 



ANEXO VIII 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

Local e Data 

A 
Prefeitura Municipal de Acará 
Trav. São José no 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará 
Comissão Permanente de Licitação 
TOMADA DE PREÇO N° 0110Õ3/2018 - 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 Rem: 
2) -. Prazo de Execução: _dias; 
3) Prazo de Validade da Proposta: 	 dias; 
4) - Condições de Pagamento: 

Na oportunidade, declaramos submissão aos termos expressos no referida TOMADA DE 
PREÇO e seus anexos, 

Declaramos que o prazo da garantia integral dos serviços realizados será de no mínimo 
05 (cinco) anos, na forma do artigo 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 a partir da comunicação formal da 
Secretaria Municipal de Educação, na forma do art. 69 combinado co& o ad 73, da Lei n° 
8.666193 e suas alterações 

Atenciosamente, 

• 	• 	• 	 (Nome do Representante), 
CPF no do Representante: 
RG n° do Representante 

Travessa São José rf. 1 20— Praça da.Matz centro - Acará 1 Pará - CEP 6869O-OO 

PREFEITURA DE 



ANEXO  

MODELO DE RESUMO FINANCEIRO 

ANEXO XI 

MODELO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS 

ANEXO XII 

MODELO DE COMPOSIÇÃO DF BDI 

ANEXO XIII 

MODELO DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS MENSALISTA 

ANEXO XIV 

MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
(Parte integrante do CD ROOM) 

j 	
* 	 PREFEITURA O 

'tAcARA 
NOVA ASVÓVO. 

Travessa São José ri 0 . 120 -Praça da Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 



ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 	 . 
Obra: Construção da Escola Municipal Soai Futuro - Atará LPA 

Duração: 120 dias . 	.; 

DESEMBOLSO: R$ 23ZW9,38 . 	 . 

Á t íFIs,P 

E cw Çbra 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

7.  

COWTJ . F6IW 
j 

DESCRI CÂ5DOS SERVIÇOS úi& VALOR SI BDI VALOU$ R$ 

 _t:. . 	jIÇOSPÃUiIIN)RES . 	.. : i Total R$ 	5.364.29 
JOOl 1 SINJAPI Placa de obra em cpvanizadã  m 600 RS 	46571 R$ 	566,48 Ri 	339885 

93209 .JItPI . Barracão prcvj3rara depósito 	14M'  ijn 1,00 P5 	59294 R$ 	74118 [V 	.74i18 

P3 2 

740771003 SINPP! .  ______ ,,2 2oS83 P$ 	4,69 R$ 	e ÍR$122427 

MOVIMENTO.DEÊÃ PARA4NDAÇÕ€5 r 
 

T 
94316 SINAR W 4104 R$2479 P5 	3099 98 	. 127173 

 93358SINPPI Ff 2L2 R$ 	5485 8$ 	§7j R$ 	1 . 8703i 
72897 SINAPI basculante 60m3 ii' 2753 jB$ 	1715 R$ 	2144 8$ 	590.17 

_1 OE.±ITE______________________ L . Total 65 
3.1 .. 	. V.'.. 	

! : : CONCRETO ARMADO - BLOCOS ' _________ Subtol ,61 

2jJ_ 95240 ' $INAP.l Lastro de concretonao-estrtitural éspessura 5cm t 9i R$ 	ff R$ 	. 	1 45 137 

.. 3 1 2 

313 

430 .: SINIAPI 

SINIAPI' 

92 	. 
Montagem e desmontagem de forma para fundações, em chapa de madeira 

Açmao de aço CA-SO 0 8mm; inluso fornecimento, oorte, dobra e colocação 

, o;  81 
, 

R$ 	351. 50 

j51 16 R$ 	796 8$ 	9,95 

EI-47-108-665 

,67 

3t4 
e 

... 

92919 
92921 

SINAPI 
SINAPI 

ArmacãodeaçoCA-50 0 lOmm; icIuso fornecimento, corte, dõtta e cotoca9 
inclusoforneolmento. corte, dobra e colocação 

g 
La 37,Bj 

RI 	6,45 
R$ 	5,72 

R$ 	8,( 
8$ 	7,15 

10 
0,41 

3,16 92915 $INAPL Nmapàodoaco CA-6005,Ommj nctiso fornecimento corte, dobra e colocação J ... j 8$951 8$ 	1189 Z5, 
92720 SINIAPI Concreto Bombeadofck= 25MPincluindo pçparo lançamento e adensamento rn 701 8$ 	45432 8$ 	567 90 098 

3,2 CONCRETO ARMADO VIGAS BALDRAMES Subtotal QT 
[221 95240 'SINAPI' Lastro de ccricreton 	estrutura('eessura 5cm m' 1.06 8$ 	11,66 Rã 	14,58 8$ 	. 	15,45 

02430 ' 	lfÃPl 
Montagem e desmontagem de Íon'iia para hindações, em chapa de madeira 
ggmgeistificada com reábroveitaoanto 

 rir,  40 34,81  3.541.92 

3 92917 SINAPI Armaceodeeco CA-50 0 Smm; incluso fornecimento, corte dobra e colocação La 175,25 8$ 	796 R$% 8$ 	:744,83 
3.24 92919 'SlNAPr Armação deeçoCA-500 lomm; Incluso fornecimento corte dobra ecoloao j,g  18.00 R$ 	6,45 8$ 	8,06 8$ 	: 	145,13 
3.15 92915 SlNAPl Armaoec de aço CA-60 0 5,gmm: incluso fornecimento, corta, dobra e colocação k0 80 8$ 	9,51 riT89 8$ 	956.35 
3.26 92720 .SINAPI Concreto Bombçadçjgje 25MPa; incluindopr4Qro. lançamentoeadensamento rn' 8$ 	45432 R$ 	56790 R$ 	737 

SUPERESTRUTURA "" Total " R$ 	25 195 28 
CONCRETO ARMADO PILARES - ïiiiõtal fl 34959 

41,1 9240 u. SNAPI 
Montagem edesmontagem deforma para pilares, em chapa de madeira 
comoensada 	stificade com re

fornecimento.
oroveitamento 	 - 

Amaçãodç,5C 0 10mmincluso fornecimento. corte, dobra e colooacao 

' al- '78,00 34,01 8$ 	43,51 8$ 	239398 
-. 

4 1e 92919. SINAPI 
. - 176.45 R$ 	6,45 RI 	6,06 R$ 	1.422,63 

413 02921 SINAPI Armação de aço CA-50 0 12 Simm incluso fornecimento corte dobra e colocação jQ 5627 8$ 	572 8$ 	7,15 RI 	40233 

4.1.4 92915 . :SIN API . Armecã9Qeag9,Q5,092, incluso fornecimento, corte, dobra a colocação jg, ...J291, 8$9,51 8$ 	11,89 Rã 	.866,72 

415 92720 SINAPI concreto Bonibeado fcie 25MPa Incluindo preparo larsam,ento e adensamento rn 11 03 8$ 	45432 8$ 	56790 8$ 	626394 

CONTÕARMAI?OVKAS 
-r  $ital flëfla 

2467 sNlÀp 
Montagem e desmontagem deforma para vigas, em chapa de madeira 
cooensada ob4tificadaomrea 	mel mento 

m2  -8501 8$ 	5364 8$ 	67,05 Rã 	56992 

422 92916 :SINAPI Armação de aço 0,4-500 6,3mm incluso fornecimento, corte, dobra e colocação jg, - 0,18 Rã 	8,25 R$ 	10,31 Rã 	- 	1,86 

42.3 92917 .SINAPI Aneodea 	CA-53rnrçj incluso ,fornecimento, ,corte. dobra e,colocçg fl _Ia 8$ 	7,96 Rã 	9.95 fl 	1.672,50 

42.4 
4.2.5 

92919 
92915 

/SÇNAPI 
sINAPl 

g$odeaço_CA-SO0lOmnI;inclusofornecimento,_corte,_dobraecolocação 
Armação de aço CA-60 0.5,gmmj: incluso fornecimento, corte, dobra e coloçeç$ 

Jg, 
_Kj 

5209, 

.72,64 
.8$6,45 
8$ 	9,51 

8$8,06 
Rã 	11.89 

R$ 	419,98 
8$ 	: . 	863,51 

426 92720 SINAPI Concreto Bombeado fçk= 25MPa incluindo preoaro lançamento e adensaniapg_1rn 4,63 8$ 	45432 8$ 	567,90 262938 

4.4 CONCRETO 	MA 	VERObECONTRAVERGAS _____ Subtotal r 	1 	!±! 

ZZT 93183 ' 

______ 
SIF4APL jeoontravei'gpfoldad3fck20MPe,secãO10x10cm 49,05 . Rã 	25,42 RI 	31.78 8$ 	1.558,56 

-r SISTEMAS DE VDAÇAO VERTICAL -__-iiii-------  
ZflT 
1T 

______ 

87489 

______ 
SINAPI 

ALVENARIA 
Ajrl5,jiolpscerarmcosact&c 	 -. m8  

H ,  
8$ 	3329 

______  
Rã 	_41,fl 

,j.75376. 
Rã 	1375376 

Total fliï 
PORTAS DE MADEIRA  Subtotal - R$4 94505 

90643 SINAPI IMT Porta de nadem para pijitura sem' oca (leve ou media) dimensões 
SOx2lOcm, escessura 3.5cm incluso dobradiças, batentes e fechadura 

uri í 	200 - 8$ 	65934 Rã 	824,18 Rã 	1 64835 

90 SINAPI PM2 	Porta de madeira para pintura semi oca (leve ou média) dimensões 

80x2 10crn.esoa$esensura 3 5crjpulu,so dobradiças. batentes e fecho dur .. 

1 

	

6.1 ,3 

un 2 00 8$ 	65934 8$ 	824 18 Rã 	1 64835 

90843 SN4PI PM3 	Porta de madeira para pintura semi oca (teve ou meda) dmensõea 

80x210cmesoessgre 3.5cm: moluso dobradiças, batentes e feoflaga 
un 200 RI 	65934 RI 	82418 8$ 	1 64835  

» - 7 
.2 PORTAS DE ALUMINIO  

621 91341 SINÃW iÃflhoçte cI venezianas 	mínio natural o! ferraqens M2 1,68 8$ 	43776 R 	54720 8$ 	91930 

JANELAiÓiALLMNIO _ _____ _____ ! Sã C' W$ 	5047,99 

631T  
522 

94559
______ 

SINAPI 
jINAPI_ 

3_01JanelabaUientedeaIu,lnio 
3-02Janelaba_ulantet)JLrnMio. _ 

dimensões 1 OOx400m com vidromim boreal 
dimensões220x110cm com vidro liso 	- 

m2  
02 ....P&2 

ja 
8$4494k 
RI _449,45 

Rã561 
8$561,81 

_SI i 8$ 	44945 
R$ 	10.876,69 

633 9,4562 1  _.:' SINAPI . 
J 03 Janela de correr 	nio em aluml 	com 2 folhas fixas e 2 móveis dimensões 
flmcomvidroi.: ___ 

m 200 - RI 	41887 8$ 	52359 Rã 	1 047 18 - 
63.4 

1 	94559... 

94559. SII4API 3-04 Janela bascutantedeaLui.nlnio, dimensões lSOxilOomcomvidroUao__.. o?. __9 Rã 	449.45 8$ 	561,81 Rã.. 

635 94560 sitpI J 05 Janala de doi ler em aluni n'o comi folha fixa ei móvel dimensões 
iSOxiiOcm corn4rQji . 

2 1 Rã 	39791 8$ 	49739 8$ 	82069 

"fl' iTT,TAPi 
SISTEMAS DECOBERT ____ 	 - 
7r 	enTjj&iraTelha.Çràmica Tico Plan Att29Qas rnt .2ZL!. Rã 	52,38 

' Total 
RI 	6 46 

*s 	3550719 
16,19 	76 

7,2 

73 

'I
7
T'
4 

 

86958 

94445 
94 219 
55ÔT 

SINAPI 

SlNAPI 
SINIAPI 
j4Pl 

Mão "francesa em barra de ferro chata retangular reforçada para balcões e 

Cobertura-Telha 'fio.Plan- 	______________________________ 
Cumeeira de berro 	_________ 
lmunlzãçiadeir590rbàiineum 
Embmenjpjai3jf9foj5ç9 1_29 (Cemento,al e areriL 	__ 

un 

rn 
ri 

,o 

1000 
277,95 
3115 

277,95 

8$ 	2330 

Rã 	38,18 
RI 	2346 
8$ 	4,42 

Rã 	29,13 

8$ 	47,73 
8$ 	2935 
8$ 	5,53 

Rã 	291,25 

Rã 	13,265,16 
Rã 	91425 
RI. 	1.535,67 

76 94224 jN?L, Rã1672 R$ 	1.3u9,0( 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
Obra. Construção da Escola Municipal Bom Futuro Acará -PA 

Duração. 120 dias 
DESEMBOLSO 1* 232.059,38 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

/ 

c- 

ITEM —bõ5r FONTE DESCIDOS SERVIÇOS 	 3UN. VALOR 81 BOI , ., 	, 

_9_  —:i 	! . IMPERMEABILIZÃZÕ 	'. . Total R$ 	1.360,411 

I 741061001 SINAPI eab(I7aoãc de supedIoe com tinta betuminosa em tundapões 2 demãcs riv 21j2 R$ 	8,33 R$ 	10,41 R$ 	1 366 4 	1 

T31 . ÊVEfWENTOINTERNO E EXTERNO T ________ Total 

9 1 87S78 • SINAPI Chapisco .traco t3 	7 	• 	H 	 . !B 62045 3 	298 3jfl R$ 	2311,18 

: ,L!iF1' Massa úflOa p1 recebimento e Øntura 51 R$ 	2737 RE 	3421 R$ 	21.227,15 

9,3 84088 SINAPI 
rica. 

ri 9Q R$ ,jJj5 RE 	l.964,5 

çili _ZL_ SINAPI rn 13,04 R$ 	47,61 R$ 	59,51 R$ 	776,04 

PISOS  
ibT 

 

'AO INTERNA  Total R$ 	2552631 

:Ti 
?5T2 
1T3 

389... 
84088 

[/sitpi 
SINAPI 
Slt4APj 

espessura5ome brocara mecânico 
jota cerâmica 	PEI IV 	(Padrão médio) 35x35om 

Peitoril em mérmõre L15cm 	. 

ri? 

rn 
fl- 

191,50 

J2.&2 
27,1. 

P9 	33,17 
R$ 

-BL 	60,44 

R$ 	41,46 
R$ 	4815 
R$ 	75,55 

R$ 	7.94007 
R$ 	6.225,80 

í R$ 	2.063,27 

TTZ 58648 SINAPI EÇjidgStáceriâmica h=7om  m 70,30 8$ 	5,04 8$ 	6,30 R$ 	442,89 

3j.s 
10.2 

84161. SII4API Soleira em 	L='lScm E' rn _LQ 
-- 

R$ 	43,96 8$ 	54.95 t 8$ 	' 	307,72 

iYT Y" 'TNXi Piso deiTcreto espessura Som rir ,JQ 8$ 	5284 .Lj651l 

TO 2-2 7/PQ. ,SINAPI Piso cimentado 	traço (drnentoe ereta) acabamento lisoe35Cm m2 8$ 	45,64 8$ 	57,05 8$ 	3,315,75 

1023 94963 SINAPI Rampa de aceaso ao pátio coberta em concreta não-estrutural 	 , rn _.13L12 8$ 	27666 8$ 	34583 8$ 	6571 

PINTURAS E ACABAMENTOS _________ Total R$ 	12.759.64 

4lJ_ 88495 SINA Massa Látex Acrllica 	. 	' 	 . m 8$ 	S,44 8$ 	8,05 8$ 	5369.09 

1.2 88423 8INftPl Pintura Aodliga  rti2  :4j 8$ 	14,38 8$ 	17,98 8$ 	7.522,90 

ir 74085/00i.':'$INAPI Esmalte sabre 
,
madeia à/massa e selador Fk 20 16 8$ 17 14 8$ 	21)43 8$ 	431,93 

11.4 739241003 2.SINAPI Pintura Esmalte Fosca, duas demãos. cobre auperficie metálica m7 _7 98 8$ 	19,81 8$ 	24,76 8$ 	1.435,73 

12 ______ ______ INSTALAÇÕES HIDRAULJCAC  
12.1 .'i: ..'. 	":'. TU84JLAÇÕESJÇ2aÕS DE PVC — . Total j3.1flj 

121.1 6940,1:'. ."iSlNAPl Tubo PVCsoldável 0 2Omm,fdmecimento e inajm!ç._,_._... 	_  rn 22,00 8$ 	5,42 R$ 	6,78 8$ 	149,05 

12 12 89446' SINAPI Tuba PVC 	ldàve1 0 25m111,Lornecimentoeinstalaçâo ri . 	16,00 8$ 	3,69 8$ 	4.61 8$ 	7380 

12,1.3 89448 . .:SINAPI Tuba PVCsoldév 	rim, fornecimento e instalação rn =300 R$1078 8$ 	13]  8$ 	17518 

,IZ.L4 89485 *.SINAPI Jiii?\5° soldável 0 25mrn. fornecimento e in,atejçq 	 - liii 8$ 	3,57 8$ 	4,46 T15,39 

121.5 89404 . .:8INAPI Joelho PVC9O° soldável 0 20rflm, fornecimento e instalação 
8INAPI 

 a 71. 8$ 	3,31 8$ 	4,14 1 R$  

12.1.6 89481 Joelho PVC 90 soldável.0 258iin.fornecimentoeInstalacão un ,8,00 8$ _3,10 8$'3,88 8$31,00 

12,1.7 89497 HA$lNAPl JoiopVC9Q°soável040mm,fornecimentoeinsta4acào un 6,00 8$7,67 
' 

8$9,59 8$ ____ 

1218 89438 SINAP] TéPVCs0j4y9jø2Omm_ for napimenta einstalação a 200 4_71 8$5_89 r_11 _78 

12.1.9 89617 4 SINAPI 
_ 

7tERCeoldávec 0 25mm_fornec !mente einstalação JJQ, ..&Q. R$449 8$ 	5,61 8$2808 

12,1.10 89623 SINAPI TéPVCsa]dávetø4ômm,_ fornecimento einstalação un 5,00 3j 	_1182 8$14.78 8$73,88 

12.2 .  REGISTROS E OUTROS _ 
122.1 94495 .SINAPI Registro de gaveta brutõ 0 1'_ fornecimento einstalação un H2.00 8$64,41 8$80,51 8$ 	161,03 

12.2.2 94497 :$INAPI Registre de gaveta bruto 01W, fornecimento eins5 uri [4,00 8$94,15 8$ 	117,69 8$.470,75 

ia 94797. SINAPI TornNdebSI2Snlm._mentoetista28o '1,00 8$29$L 8$ _37,46 U_37,46 

1224 CPU 'PDT Reservatório em fibrade vidça_capacidade4000Lfornecimentce instalação tio 1,00 8$ 1 _50479 8$1 _88099 8$ 	1 _88099 

13  ÍTALACOE$ SANITARIAS _____ _________ _________ 
13.1  TUBULAÇÕES E COt4E)ES D€ PVC 	

-  
 ... ________- Total 8$__10.153.94 

1312 

______ 
89711 
89712 

. 'SINAPI 
SlfoLAPl 

Tubo dePVC Sérit?jp53alO'Omm.fornecimento e _instalação 
Tuba dePVC SérieNormal 00mm_fornecimentoelnetao 

nC 
a .....iQ 

8$ 	_ 
R$ 	1768 

i6 
8$22_10 

8$.301,25 
8$ 	11050 

13.1.3 89714:: .SINAPI TubadepVC Série Normaløfoomm,_ fornecimento einstalação .12.. .i&Q 8$43.00 8$215.00 

[3 1,4 89726 iSINAPE Joelho 	 54?3°0 4Omm,_fornecimentoe_instalaçeo un 4.W 8$6,13 8$7,66 8$..30,65 

ÍT,S 19745H :':SiNAPI Joelho PC450 01,9nrnm, fornecimento einstalaceo • L...1,02 8$1A40 8$ 	2050 

11,6 89724 'll4APl 
_ 

JoelhoPVC90°ø4omm _fero eaimentoeinstalação un ._,9O 8$ 	5.36 8$. __70 8$ _60,30 

13 .1,8 
-F3-17-897441 

89890_: . E_INAPI 
SINAPI Joelho PVC 90_0 lOOmm_farneamento e irtaloção 

JunçãoPVCsimpleslOOmmiçioõmm,fornecimento einstalação 
un 
ffi 

_2LQQ 
. 390 

8$1633 
8$42,90 

8$ _2041 
8$53.63 

8$__ Qfl 
8$.160,88 

13 ,1.9 89782. .StNAPl TépVCsanijjpQmxjQ[nit, fornecimento eInstalacão Jn 4 00 R$ 	782 8$9,78 8$39,10 

13,1.10 89798, t$INAPI Terminal de Ventila_ao Série Normal ø SOmm, fornecimento e instalação rn 8,00 8$6,55 8$5,19 1 8$65,50 

13.2 : 	: CAIXAS E ACESS_RIOS  
13.2,1 89707. SINAPI Caba SilbnadalOOxlCOxSOmtni, fornecimento ainstalação un 1.00 8$2062 8$_25,78 8$. 	25,78 

13.2,2 72290 :tNAPl Caixa d gordura 	 n alvenaria 90x90xl2Ocm un :jQ 8$618.34 8$772,93 8$772,93 

132.3 72290 LSINAPI Caixa de inspeção em alvenaria 90x90>.6Ocm un .1.00 8$539,64 8$674.55 8$ 	674,55 

13,2.4 59710 SINAPI RaloSecoPCrlgidolOCnlrnrx4Omm_farnecimentoeinstalacao -  yfl _ZQQ 8$766 8$958 8$19_15 

132.5 98094. .. SINAPI Surnidouroemalveriaria040m un _.LQ R$ 	1.772,48 8$2:215,60 8$4.431,20 

1326 98082 8INAPI Fosca aéaticaitrensões internas 3,00x1.70x1,0m) , un _JQ 8$2_54867 8$318564 R$318584 

14 -  LOLJCfl, E METAIS , Total 8$ _409390 

.JSt.. 8688S•' 8INAPI flacla SanitáriaCanvenclonaiemlouça branca,fornecknento e instalação_. iii Q 8$ 	jj 8$398,21 8$796,43 

142 40729 SINAPI 
Võlvula de descarga 14 com registro e acabamento cromado fornecimento e 

ifla199ãO 
un 200 8$ 	19781 8$ 	24726 8$ 	49453 

143 aço Inoxidável_ completa, _dimensões 40x34x17cm —  un. 1.00 8$ 	545,97 8$682,46 8$682.46 

14.4 86942 :S1NAPI Lavatório Pequeno Fiaverallzv_cor Branco Gelo, _códigoL,915:CEGAou uni 2.00 8$162,39 8$ 	2029 

143 86919 ?,i$INAPI Tanque Grande 3cqrBrarjõo Gelo, cddoTQ.o3_DECAcuequivalente a'-  ,..J&9 2L2.! L.7485 8$-.744.65 

146 

: .... 

Ducha Higiênica dom registra ederivação Linha lzy_código1984_C37_D2CAou 
eoowalente_,'-.  _________________ uri - 

200 8$ 	8455 8$ 	10569 8$ 	211,38 

147 86909 SINAP 
Torneira para cozinha de mesa bica móvel lzy código 1167 C37 CEGA ou un 1 00 8$ 	8068 8$ 	10085 8$ 	10085 

1TW 8T SINAPI ewadeparededeuscaeralperaiardimoutanque_fcrneaimentiiiiilaoão _._.2JPQ 8$flT 8$3901 W 
149 86906 $INAPI 

Torneira pais lavatóno de mesa bica baixa zy código 1193 C37 CEGA ou un 200 8$ 	4036 8$ 	5048 8$' 	10095 

86910 SINAPI 
?Y 	jparanje'ag uso gerei com bica para niieiriizy código 1157 uil 100 8$ 	7719 8$96 49 [8$ 	9649 

Pa[elrametélica , un 200 8$ 	4282 8$ 8$107,05 

Porta toalhas metálico 	______ un 200 8$ 	4581 8$670118$ 11403 

1T41'T51 __ lijboneteirarnetálice   -n,  8$ 	3623 8$ 	_45,29fF" 90,56 
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PREFEITUF'A MUNICIPAL DO ACARÁ 
Obra. Construção da EcoIa Municipal Bom Futuro - AcarA -PA 
Duração: 120 dias 
DESEMBOLSO. R$ 2$2.05&38 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

TtW 	COD 	FONTE .: 	 ÇODOS SERVIÇOS 	 UN.i 	VALOR S/ BDI 	VALOR Ci 	VEj 
14,14 	1 	Áitoplastico 	- 	un 1 	00 	8$ 	28,13 	8$ 	35.1 

___ 	tÉMADETEÇÁIT$ZÃ1IËNDIO 	 Total R$ 	1 241 59 
15,1 	72554 	')'SINAPI:. ExtIntor POS (ABO) 6lin fornecimento e instalação 	011 	JJQP 	8$ 	504,61 	8$ 	63076 	8$ 	630,76 
15.2 	97599 	SiNIAPIL' Luminária de emérséncia com 30JED, fornecimento e instalapão 	 un 	 9Q 	8$ 	33,64 	8$ 	42,05 	í 	21025 
153 	 Placa deenaliza 80 em PVC fotolurninescente 	 un 	600 	8$ 	53 41 	8$ 	6676 	8$ 	40058 

__- 	 IN$TASELIRICII_____________ 16
161  	CENTRO DEDISTRIBUIÇÃO 	- 	 Total R$974478 

18,1.1 	83463 	.su4ApF: Quadro de distilibuiÇão de energia Para 12 disitintores, fornecimento e instalação 	un 	_JQQ. 	8$30267 	8$37834 	8$378,34 
16 12 "*' 	Quadrademediçãopadreo000ularifornecimentoeinstalação 	 un 	1 	8$ 	545,94 	8$ 	682,43 	8$ 
laia 74130/aol.: ',,SIF4API:.'. Ois ilátIpA,flrnecimeoSpeinstaLpção, 	, 	un 	1,00 	8$ 	10,02 	8$. 	1253 	8$ 	12,53 
16,1.4 74130/001,. 	SIl4API. 	flsjuntor termomaoné'licc mcnopolar ISA. fornecimento e instal%ão 	a _.,QQ 	8$ 	10,02 1& 	1253 	8$ 	25,05 
16.1.5 741301003 . .SINAP.l.. 	Disiuntcrtemmomaunética bibolar 25A, fornecimento e instalaço 	 un 	2,0 	8$ 	44,84 	8$ 	56,05 	8$ 	1110 
16.1.6 74130/003 Tjj1; flsjuntort__cmn___*clar5OP ~mento einstalação 	_,. un 	190 	8$4484 	8$56,05 	8$56,05 
16,1.7 	96989. ...SINAPI':' Captoi'tipofranklin'pSPA 	 - un 	3,00 	8$87,53 , 	'10941 	8$.328,24 
16.2 	.::" 	' ELETRODUTOS E ActWos:'  

'iïi'T 	91854 	SINAPI 	EletrodutoPVC flexivelcorruai67eforcadc0 2Smm_fornecimentoeinstalação 	111 	8$558 	8$ 	8$592_88 
,12,2 	91856 	LJNL 	ElettodutcPVCflexJvelcorruadomefcrpadoøS2mrr7fornecimentoeü1sta1ao 	mli 	25,00 	8$7,03 	8$8,79 	8$ 	21939 
1623 	63446 	SINAPI i 5iadepassagem 30x30x40rm em alvenaria com tampe forneolmento e 	un 	200 	8$ 	13476 	8$ 	16845 	R$ 	336,90 instalação -- 	- 

1

24 	83449 	SINAPI 	Carxadepassagem6úxsüxloçm em alvenaria com tampa fornecimento e 	un 	1 00 	8$ 	33272 	8$ 	41590 	8$ 	41590 
1625 	91943_ 	SINAPI 	CaixadepassagemPVO4x4 _comtampo parafusada _fomnecimenibi'mnstalaçao 	un 	2oo ,3i 	_j'2O4 	8$1505 	8$3010 

.. l0eao_ 92865 	Sll1Pl 	Caixa de passagem octogonal 4x44 em chapa galvanizada fornecimento e 	un 	1900 	8$ 	730 	8$ 	913 	m$ 	17338 
.....CABOSEFIOSCONDUJORES:' .  

16.3.1 	91926:': 	SINAPI1' Cabo dQç,e flexivel,isolado,seàeo_de2,Smrn2:anti-chamAf7V 	fl 	jQ, 	8$'2,14 	8$2,68 .B 	"240,64 
16.3.2 	91928'' 	SINAPI 	Ca . 	bdecobreflexivel,isolado,seceode4mm2;_anti-chama450(750V 	rn 	8$ 	3,40 	8$4,25 	8$'.i'255,17 
163.3 	91932',. 	Si•'NAIi. 	Caboo  de cc raflexNS,piadpseção de10mm;anU-chama 450/750V 	rn 	8$7,55 	8$ 	_9,44 	8$.'406,95 
16,4( 	'», ,:,',''..' '. 	ILUMINA ÇOfOMADAS E INT€RRUPTORES  

1 	92000»i' 	'SllPl. 	Tomada universal 2P'T1SN2SOV.comn suporto e risca, fornecimentoeinstala,2 	un 	14,00 	8$18,60 	8$ _23,25 	8$325,50 

	

1.S2, ,92001'.'»SINAPI' 	Tomadauniversal.2P.-T20Al2_OVodmsuporteeplaoa.forneoimentoainstalagâp, 	un 	400 	8$20,24 	8$25,30 	8$101,20] 
1 ;1 	orna 1643 	92008 	Slh/PPl 	de e'iEFr 2P+t 194/250V com suporte e placa fornecimento e 	00 	8$ 	2986 	8$ 	3733 	8$ 	3733 

91953 	SINAPI 	intenuptorfritas 1 tecla 1 	2W com suporte e placa fornecimento a 	 ' 	17 	8$ 	21,99 	R$ 	6596un 	'3100 	R$ natalaçeo  
91967 	Interruptor 	10 	250V com suporte e placa fornecimento a 	200 	' 	38,13 	8$ 	4766 	8$ 	9533 

_______________
1647 	- 	..Lumin 	2x16Wdesobrepor completa,fomeoimentoeinstalação aQO 	.t2Pã 	8$ 	:,417,65 
16.4,6 	91955 	SINAPI 	Interruptor paralelo 1 tecla 10N250V com suporte e placa fornecimento e 	jun 	2 00É

11.090.17 

	8$ 	27 IS 	8$ 	5430 

1648  	Luminária 2x32W de sobrepor ccnvleta_fornecn1e1to e instalação 	 1600 	8$27383

171 	''__GERAL,. 	»  	.. 	-Total R$ 	15.604,63
Á-71 1 	 p/ 	icuah=6,Om-base3.0x3.Om 	 iaQQ 	8$13.862,71 	86271 
171_21 	____1 	Pá,fljnauaurapãoacnlioo/letrlasbx_relevo_(40x30cm) 	100 	,1191 	8$ 	1 _741 _91 

n_______-_______- -SERVIÇOS _FINAIS . 	.'_. 	_Total R$'542,96 
j_18.1 _9537'H'S'INAPI 	_Limpezagaral .,. _. 	_. 	 m3 	208,83 _8$2,08 _8$260 	8$542,96 
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-ESTADO 00PARA 	 r 	 , 	7' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA 	 F 	 ( 	FIsa 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA, SENHORA DE NAZARÉ  

DURAÇÃO: 90 DIAS., 	 . 	 . 	
\ui 

DESEMBOLSO: 	R$112.224,12 	 Rubi 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL 

TEM REI COD DISCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT 
VIL UNITSI VLUNIT 

VL TOTAL(R$) 

" 

1,1 
1.2 

1.0  
1i'NAPI 

'11API 
742091001 
740771002 

SERVIÇOS PRELI M INARES 
Placa de obra em chapa de aço galvanizado  

Loceçeodaobre a trena 	________________________________ 

202  

ai2  
3;00 

'123,34 
9$ 	453,06 

L.20 
R$ 	566,33 
9$ 	4.63 

1 	2.270.09 
9$ 	1.698.99 
9$ 	571,06 

jr 
21 

. 	. 
iiiPt 

. 
958 

MOVIMENTO DE TERRA 
Esoavaçgflflual ate 1 SOm dê profundidade m' 

"." 
5,20 9$ 	5415 

- 
9$ 	67,69 

W 	357 ,00 
9$ 	351,99 

92 SINAPI 
SINIAPI 

94319 
Tt'697 

Aterro o/material fora da ob(a. ind. apiloarnento 
Botaforamanuelc/DMTrn 

ni' 
 ai2  

008 
008 

9$ 	3257 
9$ 	1748 

9$ 	40,71 
9$ 	2163 

9$ 	3,26 
9$ 	1.75 

3.0 
31 5395'69° 

' FUNDAÇÃOEM MADEIRA DE LEI 	 . 
cavacaono,ode estacsa de madeira 	peçps de 10cmx10c5r 

- 
rn 

.._ 
11812 9$ 	3644 

-
R$ 	45,55 9$ 	536037 

4.8 ' 	. .TT:.' '.1 	" 	-. FUNDAV 	EM CONCRETO ARMADO _________________ 785 

41 '1jiÂV—"'.  95957 ' Funda 	era concreto armado Fcl< 25 MPa ai' '0,78 9$ 	1.855.45 9$ 	2331.81 9$ 	1.818.81 

'TT" SINAPI , . 	' 	95957 Cintam--to 11 Sx3Ocm) 	. 20' 0,41 9$ 	1,865.451 9$ 	2.331.61 9$ 	956.04 

TW' slNÃC 95957 Amast ueapatá(I5x3m) 	. 	_____________ m3  o,22 R_1,86645 9$ 	2.331.81 9$ 	513.00 

•Tf' 
5.0  

siriÃfl 957 
ESTRUTURA Ff4 CONCRETO ARMADO ' Latelj"lScml m"  -.078 R$ 	1.8654 

_________ 
9$ 	2.331.81 

R$ 	3.894,12 
9$ 	1,818,81 

'ii" 
T 

SINAPI 
SINA? 

959 T" 
.91957 

_ 
Pilar15x30cm)  

rcinta (15x30ci11) 	- 	 . 
 ai' 

m' 
"0,48 
0,41 

9$ 	1.865.45 
961.665.45 

9$ 	2.331,81 
9$ 	2.331.81 

8$ 	1.119,27 
9$ 	956.04 

6,0 
jT 'i5JÃpi 

PAREDES/REVESTIMENTO 
tolo de barro a cutelo m' ' 	26,29 9$ 	49,17 9$ 	61.46 R$'l .615,78 

6.2 SlNA?I . decinientoeareianotraço1j  ai' ''51,51 9$ 	5,77 9$ 	7.21 8$ 	'.371.39 

Sa SINAPI 

SIN'ÃP  e87529 
Qman1al5aàaa1;25 	' 
nto_Q9oámico Padrão Medio 	35x25 ora rco 

m' 
ai' 

aia 

'3636 
'16,92 
1692 

9$ 	 ,j9 
9$ 	27,53 
9$ 	4336 

R$ 	31.38 
9$ 	34.41 
9$ 	5420 

9$ 	1.140,98 
8$'582.22 
9$ 	91706 

RA 	' :' R$1&29Z60 
emm&lei'p/telha da berço- pç.aperelhade 1i72 J,10' 9$ 	46,90 9$ 	58, 9$ 	7,920,91 

72 ' 	.:SINÀPI'.' 94445 Cobertura-t9lan 	 - ai' .135.10 8$ 	34,13 9$ 	42.66 9$ 	'5763,37 

7T 
74 
75 

SINAPI': 
',.Y''. 

.' 	94221. 
' 	, 

. 

Cumeeiradebarro 	' 
imènladaethaceramica(cumiOira e beiral) 

 lmun,zaçaop/madac/carbolineunl  

ai 
'm 

rn 
44,49 
19510 

R$ 	17,89 
9$ 	8,74 
9$ 	468 

9$ 	22.36 
9$ 	10,93 
8$ 	585 

9$ 	' 	331,60 
9$ 	' 	486,28 
9$ 	790,34 

__,pisos ________ ________ 1* 	eoe 

01 
_____ 

SINA? 	' 83731 
lmpermeab'fizaçao (ia superficie com argamassa de cimento e areia no 

2  3,92 9$ 	38,60 9$ 	48,25 9$ 	, 	189,14 

8   :'SlF4APl H. .' 	87246 j95cerarnlca-PEl IV'35x35cm ai' .j9j R$ 	39,02 R$ 	48,78 R$'' 	191.22 

"11' - S'ÕEiIRAS E PEITÓiU R$ 	138,58 

91 
-  ' PeitorQ2â2larim granito,,preto 	e2cm 	 , trn 024 8$ 	46194 9$ 	67743 9$ 	13858 

100 ESQUADAS/GRA3ES/FERRAGENS R$ 	10.859,33 

101 
'T5ï 

_________ 
'SIRePI ' 
SINiÃFE' 

______ 
. ' 	90849" 

90850 
Portaamrnadeira3,5cmc/caix, eduelaealizarfo.80x2,l0) 
1rla sol rradeiç 	o/ceia aduela e alizar (0 90x2 10) 

und 
und 

"5?00 
200 

9$ 	.573,41 
9$ 	,6017_3 

9$ 	716,76 
9$ 	752 16 

9$ 	"2.150,26 
9$ 	1,50432 

103 
10  4 

. 	'H',''H 
SINAPI 

., 
91305 

EsquadriadQj55flj!lio basculante o/vidro de Smm e ferragens 

Fechadura'697lede banheiro 

ai' 
und 2 00 

9$ 	312,48 
9$ 	5039 

11$ 	390,60 
9$ 	62,99 

/13 	187.49 
9$ 	125,98 

'iW 'SINAPI: 91304 Feohdura pára poria externa 	 , und .3,00' 9$ 	66,80 9$ 	83,50 a2.50 

106 Janela den,ade,ra e=3omc/caix adueleealizar rn . 19 9$ 	50309 9$ 	62886 9$ 	'664076 

11.1 
11.0  

Com posição, CPUO3 
áTRUTURA EM 	DE LEI 
8ese.oar,oasaõaljio-pecaade5a7.5cmx4m ai' 

i-  

111 37 

__________ 
9$ 	41,76 

_ 
9$ 	52,20 

'Via74O 31 
9$ 	''5.813,51 

112 Composiçáo CPu04 
ofechamento lateral . p5933 de 1 0x 0crrõi5nl 903 56.53 R$ 	7050 9$ 	6926801 

FECHAMENTO2N MADEIRA DE LEI ' .' __________ ,88624 

C'onlpdsfção: CPUOI Assoalho- pecas .3alScmx4nl ai2  Ri1.,37 9$ 	87,03 11$ 	108.79 9$ 	12.116,94 

12 Comeo$içao CPUO2 

	

latera 	internas e externas 	peças2xlscmx4m 

	

l 	pai'edes in 9$ 	0962 9$ 	112031 R$ 	'1277Q30 r2 

INSTALAÇÃO ELTRICA _________ _________ 9$ 	3.820,15 

 SINAPI 

. 
93128 

incluindo interruptor simples caixa elétrico, 
eletrodutoa cabo 

p1 900 909 113.6251  1022 625  

132 SI14API 93141 
orno ti. 	 equipamentos elétricos residencial, incluindo 

su 	de . aos 
900 8$ 	10883 8$ 	136,041  9$ 	1 22436 

13.3 ',SINAPi ': ''97584 luminária lx36Wda aobrapor(compteta) 	- und" 5,00 9$ 	54,38 9$ 	67,98 9$ 	339,06 

13.4 97585 Luminária 1x18W 	esobrepçfj99p3pleta) und 8,00 , 9$ 	54,06 wr' 	67,58 9$ ' 	540.64 

135 ________ _________ VentMador de teto'___________________ 	_________ und 9'15" 9$ 	27705 9$ 	34631 93 	69262 

14.0 T NsTAL3iHfpRO.SANITÁRIAS/ DRENAGEM PLUVIAL  
14/1 
14,2 

' 
:Slr,lAPl 	. 

- 
. 	944t4 

Ptdeá38Jjfl9lu'indotubos econeoes) 	 - 
Rstreeverli mel.! á! cariopla 3/4" 

._a 
 und 

-6.00 
1.00 

8$ 	289,55 
9$ 	49,96 

9$ 	361,94 
9$ 	62,45 

9$ 	2.171,64 
'ií '« 	62.45 

14.3 

SlNAPl... 

',  
. 

T',. aixadealvenri 'SOxSOxSOcsl em concreto  'U 'T 9$ 	116,34 'W 145.43 145,43 

14.4 ' .,: ' 	. 	.. '. Ride esgolo linci  'Indo tubos e cone 	es 	 ' p1 , 	7,00 R$ 	262,78 9$ 	328,48 9$ ' 	2.299,36 

145 SINAPI 95463 	- Possaseptoaemslvaiieriede 1 90x1 10,<1 40m und 100 9$ 	1 22832 9$ 	153540 8$ 	153540 

146 ''.: . 	- Piltroan9erobico/oitern1. d=1.4m ,5=I.8m und .' 	1.00 9$ 	2.210,79 9$ 	2.763,49 9$ 	. 2.763,49 

14.7 . 	. 	SINPJ'l 	. . 	741961001 iã&m&'nariac/diámelmde1,20ealturade5.00m yfl5. 1,00 9$ 	1.121,70 9$ 	.IA0I,13  9$ 	1,402,13 

110  __________ ÃRELHOST4JCASEMETAIS _______ R$ 	324684 

151  95545 Saboneteira de sôbredor em metal cromado und 2,00 P3 	32,43 9$ 	415 9$ 	81 , 08 

15.2 "SINAPI, ': i 86902T Lavatório de loug4 e/col.cltorn.,sifao e valv. "und: 1,00 9$ 	187,95 R$ 	234,94 "V" 234,94 

153: ' 	. 	- Poda oaoejdehllva uM' 2,00 8$ 	38,53 46,16 W' 	96.32 

15,4 'SlNAPl' 95471 Vaso sanitário aL'  nado para PCD  und 09_ 9$ 	547,88 9$ 	684,85 9$:' 	1.369,70 

15.5.: 

" 	..... 

und 2,00 9$ 	180,16 9$ 	225.20 9$ . 	450,40 

156 Berraanok(PCD),, rn 400 8$ 	20286 9$ 	253 60 "W$ 101440 

1NLU&.  
—R$ -9,99, 
_______ _____- 8$ 	734098 

161 SINAPI 88,489 Aplicaçeo manual de pintura com tinta lates acrilica 	 - 2 3636 9$ 	1249 9$ 	45414 

16.2 SINAPI' 	.' ,j58caãode fundo 'saltador 	 -.  R$ 	2,27 9$ 	2.84 9$' 	103.26 



PT .SiNAPTTFi6132 10,54 8$ 	13,18 

SINAPI 74065/003 
R$

154 Esmalteobre madeiracomsetadorosemmassa (interna)  1641 R$ 	2Q1 $ 	2j3 

165 SINAP1H. 74065/003 Esmalte sobre nadeircom selador e sem massa ~ema)  1641 P5 	2051 R$ 	3.366,15 

166 $IN,APl 74065/003 P ntura aro tinta a óleoobre esQuadrias de madeira cl selador sem  1641 R$ 	2051 P5 	39748 

Aolicacêbnus!de.!eorllloa 

.w TTi 0OMBATE1IFDKI/ SPDA 

jund R1,OOR$ 

-17 1 .. - Extintor de incêndioA84 -5KP  273,53 P5 	341,91 P5 	663,82 

,72 - 	'. 	'' - Luminária cl lám 	de'en e 	áncia  5036 8$ 	62,98 

17.3 -  Placa de Saida da 	mõrgênois - cod,13  53,41 8$ 	66,76 

17,4 - 	' - 5341 8$ 	6676 8$ 	132,52 

150 . DIVERSOS 	F' - 

lEr -, - Paoa de inauguração 	lI o/letras bx, relevo- (40x 3com) und fbD 8$ 	t393,5R$ 1.741,91 8$ ' 	1,741,91 

19M .,  

IA1 SINAPI ' 	9537 Limpais geral a entrega da obra m2  123,34 R$ 	2,06 8$ 	2,58 8$ 	316,fl 

TolÃiar RI 112 .224,12  

Oba Foram usadas as composiçoes de preço SINAPI 	FEVEREIRO 2018 desonerado 

BDI ADOTADO 	 ,2L0.9t. 	. 	 . 
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ESTADO DOPARÁ,. 
PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARA 
Construção da Escola Municipal 20 de Mtço Comunidade Santo Estevão Acara DA 
Duração: 120 dias 	. 	

: 1 

DESEMBOLSO: % 228.085,36 	 . 
Planilha Orcamentária 

Mw) 
1 	 1x1  

iiiI1 COO 	1 FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. VALOR 511301 VALOR CI BOI 
1  

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 	k R$ 	5 33? 33 

1  74209/001 .5NAP1 . Placa de obra em chapa qaFvardáda m 600 R$ 	453.06 R$ 	56633 R$ 	3,39795 

-ITT-  '93209 . . SJNAP.!. Barracão pro4sÓrio para depósit6- 14m 2  un 1.09 R$ 	595,06 R$ 	74383 R$ 	74353 

-Ir-  74077/003 SINAPI Locação da obra _EL 2055 83 R$ 	458 R$ 	5,73 R$ 	1.195,55 
7382212 1 	SLNAPI. Limpeza mecanizada de terrena bani remoção de camada vegeta! m R$ 	- R$ 	- 

Subtotal  R$ 

:iii ' . : MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES  R$ 	4.13512 

2.1 94315 ' SINAP! Aterro apLiosdo 	 . 	. ai' 41.04 R$ 	32.57 R$ 	40.71 R$ 	1,670,84 

22 ' : 	S!NAP! Escavaçaornanua!• 	' nC 27,s3 RS 	54,15 R$ 	67,69 R$ 	1,853,44 

z297L S!NAPI Carga manuaL da entu!haem cam!nhao basculante 6,0m3 m' RS 	17,45 S$ 	21,83 R$ 	600,84 
Subtotal R$ 	413512 

R1 
FUNDPÕES j R$ 	16 86101 _______  ' 	: 

_______ 
.' 	' CONCRETO ARMADO . BLOCOS 

' 95240 SINAPI Lastro de concreta não-estrutural, espessura 5cm 1W 0,75 R$ 	11,80 R$ 	14,75 R$ 	11,51 

3.1.2 92430 SiAP. 
Mantagemedesmontagen1 de fuma para fundações, em chapa de madeira 02 R$ 	34,35 R$ 	42,98 R 	2.149,61 

_1L1 92917 ,.... '. SINAP!. Arrnagàc de açocA-SO 08mp 	!no!usotomec!mento, corte. dobra e colocação 16,55 $ 	7,65 R$ 	958 R$ 	155,47 

_jj 92919 	.'.. S!NAP! Armação da aço CA-50 0 lOmrri; matoso fornecimento, corte, dobra ecotoaaQào ' 	54,09 R$ 	6,21 R$ 	7,76 R$ 	419,87 

_lti 92921 .':.' . 	SR4AP! Armação da aço CA-50 0 12,5tam; na!usoforneo!mento, corte, dobra e cc!aaaÇo J 37,82 R$ 	5,48 P$ 	6,65 R$ 	259,07 

_LLQ_ 92915... .'S!NAP!. 

. 

Armação deaga CA-6005,Crrtflt incluso fornecimento, corte, dobra eoo!oaaQao 98,64 R$ 	9,29 R$ 	11,61 P5 	1.145,46 
3.1.7 92720H.::  ...'SINAP! Concreto Bombeada tok= 25MPà; inclu i ndo preparo, lançamento e adensamento i,i' 7,01 R$ 	454,24 R$ 	567,80 R$ 	3.980,28 

.5i-  CONCRETO ARMADO VIGAS BALDRAMES  
95240 .'2 . . S!NAP! ' Lastro de concreto nao'estrutura!, espessura Som ni' '1,05 R$ 	11S0 R$ 	14,75 ' R$ 	15,64 ; 
92430 S!NAP! Montagem e desmortagem de forma para 	em chapa de madeira 34.38R$ 	34 35 RS 	42 98 $ 	3 495 17 

3,2.3 9291.7 .H ,,.'•.SINAP! ArmQâods aço CA-50 08mrit inclusofornecimento, cede, dobra e co!ooagao . ,9 175,36 R$ 	7,66 R$ 	9,55 R$ 	1,679,07 
32.4 92919 SINAPI ArmaÇâ0 de aÇo CA-50 0 10MM inclusa fornecimento, corte, dobra e colocação J5j ;,_18, 00  P8 6,21 P8776 P8139,73 
325 92915 SNAPI Armaçãode aço _CA_6005_Omm_incluso fornecimento, corte, dobra ecolocação jj 8045 P5 929 P5II _51 P893423 
azs 9272D...:• . 'SiNAPl Concreto Bombeado tok=25Mpa; incluindo preparo, lançamento eadensamehto m ..,4,35 P5454,24 R$ 	587,80 R$ 	2469,93 

Subtotal  R$ 	16.861.01 

_______ _______ SUPERESTRUTURA  R$2480805 
4.1 ' ' 7 CONCRETO ARMADO .  PILARES  

411 92430 

. 
SINAPI 

Mntagem °d: desmontagem deformapera p4areemchapa demadeira 
ento 

fn5  7803 AS 	3439 P5 	4295 P8 	3352 05 

4,1.2 92919 _.; •SINAPI Armação dea2zCA-5Oø10mm:inclusofornecimento,corte,dobraecolocação kgJ 176,45 R$ 	6,21 R$ 	7,76 R$ 	1,369,69 
4.1.3 92921.,7 SINAPI Armaçãodeaço cA-SO 0 12,Srhm;incluso fornecimento, corte, dobra e colocação S 56,27 R$ 	5,48 R$ 	6,85 R$ 	355,45 
4. 1.4 92915. SINAPI ArmaçãodeaçoCA-6005,orrírn:  incluso fornecimento, _corte, dobra ecolocação a 72,91 R$ 	9.29 R$ 	11,61 R$ 	846,67 
41.5 92720. :SINAPI Concreto Bombeadoícle25MPa; incluindo Preparo. lançamentoesdensamento m'• 11.03 R$ 	454.24 R$ 	567,80 R$ 	6.262,83 
4.2 '.. ..77 ..., 

 
. CONCRETO ARMADO - VIGAS  - 

421 92487 
em chapa demadeira 

compensada 
m' 85,01 AS 	5267 P$ 	66,84 F$ 	559685 

422 92916 '  7Sll'IAPI 
_ 

Armaçãodea'çoCA-SQ06,3mm;inolusolomecimento,corte,_dobreecolocaçao .0,18 ,. R$ 	8,03 AS 	10,04 R$ 	1,81 
4.13 92917 SllPl 

_ 
Armação dèaioCA-5008mm»ncluso fornecimento, corte, cobra ecolocação g,' 168,09 R$ 	7 1 F6'  P8955 R81.609,46 

424 92919 SINAPI 
_ 

Armação deaçoCA-500IOmm_incluso fornecimento_ corte. dobra ecolocação jg, 5209 R$ 	6 , 21 R$ 	7,76 R$ 	404,35 
425 92915... «SÇNAPI. 

_ 
Armação de aço CA-60 0 Sárm incluso fornecimento, corte, dobra e 0 010ca2ã0 ,]a  1 72 P8 929 R$ 	11,61 R$ 	843,53 

425 92720 Stf44Pl ConcretoBombeado tolç=2SMpa incluindo preparo, lançai ento eadensamento til' 463 R$ 	454,24 R$ 	567.8D R$ 	2.628,91 
44  CONCRETOARMADO _VERGAS E CONTRAVERGAS -  P5 AS 

44.1 93163:. SlNWl Verga ecoSrave'pré-rriokladafcic=2OMPa, se ção lOxldom m. 49,05 R$ 	2457 AS36,71 P51.506,45 
Subtotal  R$2480505 

SISTEMASDE VEDÃÃÓRTICAL  _________ R$13647_19 
5.1 . ALVENARIA DE VEDAÇÃO '  

511 67459 _JjEL, Alvenaria Tgoloecerâmicosacutelo m2 33052 R$ 	3279 R$ 	40,99 R$ 	13 , 547,19 
Subtotal _________ R$1354119 

ESQUADRIAS  __________ R$20_970_83 
6.1  PORTAS DE MADEIRA   P8 

6.1.1 90843 SINAPI : 	 O un t  1.  2_00 R$ 	662,29 R$ 	82786 P81 _65573 

6.1.2 90843 PM2 - Poda de mede 
801 ______esoessira 

uri 200 P866229 R$827 ,86 P81_65573 

(31,3 .. -. Âi .7:.' 
P143 - Porta de madei 
810,eeseura?3.5cm: 

para phitura, senil-oca (leve ou média), dimensões 
usodcbraeabentese te uri ' 	20 2,00  O R 	6622 $ 	 , 9 8 Rã 	27,86 68 	1.655,73 

6.2 '7:,.,  PORTAS DEALUMIF3IO r 	 . R$- AS- 
621 91341 SINAPI PAI_Porta0/ venezi&nas de aluminio natural ai ferragens  1,68 R$ 	482,40 R$ 	603,00 AS1 _01304 
6.3  JANELAS DF.ALUMINIO :',. . AS -  AS - 

&3.1 94559. .' SINAPI J-01JanelabasculantedealUr/ilnio,dimensõeslOOx4Ocmcomvidrommiboreal ..0,80 R$ 	449,29 P8581,61 R$ 	449,29 
6,32 94559..) ..SIINAPI J.Q 	Janela basculante dealurlilpio,dimensões220x110cm com vidro liso rn2  19,36 R$ 	449,29 R$ 	561,61 R$ 	10,872,82 

6.3.3 94560 SINAP1 dom  vidr 
	T0  alumínio com 2folhas fixes e2móveis_dimensões m' 200 AS 	39786 AS 	497 31 AS 	99463  

63.4 94559 « 	SINAPI J-O4 Janela basculante deéluijlnio, dimensões lSoxllOom com vidro liso h'?' 3,30 P8449,29 R$ 	561,61, '.681.863,32 

6,33  94552 SÍNAPI Janela de correr em alumínio com 1 folha fixa e 1 móvel dimensões 
l51l0cm com vidro liso  

i0h111 1 1,65 AS 	397,85 P8 	497,31 1,A$ 	820,57 

- ______ Subtotal R$ 	20.970.83  

SISTEMAS DE COBERTURA - 
'TT 3541.y, . _SINAPI TramaerriMdJja/TelhaCbrámica Tipo Plan Até 2Águas -

R$ 	51,36 P864,20 AS17.844,39 

7,2 66956 SINAPI Mão francesa em barra de ferfe chata retangular reforçada para balcões e un 1000 P5 	2378 P8 	2973 AS 	29725 

TY .''. ,.SINAPI Cobertura-TelheTipoPlarrT j_277,95 _ja _ 42,66, .b11.86804 

Página lde3 	
r 	3 



/ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARA 
Construção da Escola Municipal 20 de Março CSnunidtde Santo Estevão - Acat. -PA 

Duração: 120 dias 
DESEMBOLSO: R$ 228.08636 

Planilha Orcamentária 

Ul 
ftIi COD 	• I• .IFONTE: . 	6õRIyÃO DOS SERVIÇOS UM. .3ANT. VAL OR 8/ODI VALOR C/ BDIr-']a$r 

-n---  94219 • •- SINAPI CumeeFa de ba?? 	• rn 31.15 RS 	2198 R$ 	27.48 R$ 	855,85 

ii 55960 SNAPI cri' ngs R$ 	432 R$ 	9 P5 	1 50393 

7.6 94224 •. SINÁPI • Embocamento com argamassa traQo 1 2:9 (Cimento, cal e areia) iii ' 	6230 R$ 	16,05 R$ 	20,06 R$ 	1.249,89 

fl . : 	: 	. 	• 	:, ' _____________L_- 4- Subtotal  R$' 	33.606,35 
... : 	....'  

- 

8 . « 	. 	. P€RMEASIUZAo 

.- i_ 7410611 ' SINAPI Impernieabnizacão de superticie'ãomtinta betumfriosa em fundações, 2 demaos rf '131.42 RS 	817 R$ 	10,21 R$ 	1,342 13 
- Subtotal  R$ 	1.342,13 

1 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO L __________ R$ 	2681062 

-ï -.  67678 
_______ 
: SINAPI Chapisco . trace 1:3 rn2 620,45 1 R$ 	3,75 R$ 	2.33444 

.-wT-  87530 . SINAPI Massa única çi/ recebimento de 	intura nf 620,45 8 RS 	34,85 RS 	21.622.68 

_9.3  84088.» Peitoril em márroorebranco, L=l,50m a : 	26, 00 R$ 	81,25 R$ 	2.112,50 

. 9.4 87267.. ::;.,., 	,ltL#p,.ii Revestimento dõrãmco com pisoas de dimensões 20x200m ' h=1,80m m2  13,04 46 R$ 	56,83 R$ 	741,00 
tal W
_ 

_____________ R$ 	26 810 62 

- -ir SISTEMAS DE PISOS R$ 	2745030 

ii: :. PAVIMENTAÇÃO INTERNA _ _________ 
lo 1 1 87690 SIf4AP ContraDiso de concreto nao estrutural espessuraSom e preparo mi m 191 50  51 P$ 	41 89 P5 	8 021 46 

lal.2 93389 	.' -'SINA P1 Lalota cerâmica - PE V . Padrão médio) 35x35om o? 129,33 35 P8 	44,19 R$ 	5.713,44 

T3 84088 -. SlNkpI Peitorilen mármore lplScm 	 . _ 01 1..27,1 R$ 	65,00 R$ 	81,25 P6 	2,218,94 

j101.4 68648 	''.. 'SlI'IAPI Rodaoé cerâmico h7cm 	. : rn 70,30 R$ 	30,42 R$ 	38,03 R$ 	2.673,16 

10.1.5 84161- ': ' SINAPI Soleira em mármore, L=15 cm, E'3cm rn .5,60 R$ 	47,01 RS 	58,76 R$ 	329,07 

I -i_ . 	 '.; PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  

10.2 94992 '. 	.SI F4API Piso deconcreto, espessura 7cpi  1' 	78,20 P8 	52,15 R$ 	65,19 $ 	5.097,66 

.2.2 SINARI Piso cimentado - traQo (cimentgõ areia) acabamento liso e3,50m m- 58,12 R$ 	45,83 R$ 	57,29 R$ 	3.329,55 73455. ... 
94963 .,,.:. SINAPI Rampa de acesso ao pátio cobérto em concreto não-estrutural rni T 	0,19 R$ 	282,25 R$ 	352,75 R$ 	67,02 

A 	21.450,30 

. 

PINTURAS E ACABAMENTOS -- R$ 	1260705 

88498..,: ,:.SINÁpÍ' Massa Látex Acrilica 	 - '. ai' 418,52 AS 	6,41 AS 	8,01 AS 	3,353,39 

11,2 88423.H .SlfARl Pintura Acrilica 	 ' 418 AS 	14,20 AS 	17,75 9$ 	7.428,73 

"ITT 74065/00l .,:.'5l$3pl Esmaitasobretnadeirac/mass'a sseladcr m2  , 20,16 AS 	16,71 AS 	20,89 AS 	421,09 

11.4 739241003: SINT/RI PituraEsmaitePosco.dii4tnãos, sobre superficie metálica ir".', 57,98 AS 	19,37 AS 	24,21 9$ 	1.403,84 
_____ Subtotal 10105 

"ir" " INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  232338 

12.1 '.: . ".* ':  TUBULAÇÕÉS E CONEXÕES p PVC -,_____  
'TI.2 89401 .SINAPI Tubo PVCsoMávei 0 2Omm, forliecimento e instalação 'T 22,00 AS 	5,45 AS 	6,81 9$ 	149,88 

12.1.3 89446 SINAPI Tubo PVC soldável 0 25mm, forriacimento e instelação m ,' 	16,00 AS 	3,70 AS 	4,63 AS 	74,00 

13T4 89448 . : .:$INApI Tubo PVCsoldável O 40rno, fornecimento einstalação ,in 13,00 RS 	10.78 R$ 	13,48 R$ 	175,18 

12.1.5 89485' .:lfJ Joelho PVC450 soldável025n1rn,roknecimentoeinstalação un 3,00 R$ 	3,55) R$ 	4,49 R$ 	13,46 

iT6 "Q4 . SIN,AP1 Joelho PVC90'. soldável02oitm, fornecimento einstalação un.: 7,00 R$ 	332 R$ 	4,15 R$ 	29,05 

111.71 d94Cil j 	SINAPI joelhoPVCgc' soldável 02srnm, fornecimento einstalação ,.Sa . ' 8,00 RS 	310 R$ 	3,88 .R$ 	31,00 

121.8 SINAPI Joelho PVC90'soldável040im, fornecimento einstalação un: 6,00 AS 7,82 R$ 	9,78 R$ 	5865 

12,1.9 89438»:' ,JSINPI TéPVCsoldável02Omm,fprn9oimentoeinstalaç8o un ' 2,00 R$ 	4,73 R$ 	5,91 9$ 11,83 

12,1.10 89517... •  SINAPI TéPVC socavei 	 25mmJornécimentoeb1stalação un 5,00 R$ 	4,50 R$ 	5,63 9$ 26,13 

T2 1-11 

89497___

8962a .'  SINAPI TãPVC soldável 04omrn,Ibrile cimento einstalação un, 5,00 AS12,06 R$ 	15,081 R$ 	75,38 

122 '. REGISTROS EO$: 	 . 
1221 94495 

..,,... 
SINAPI 

. 
_ 

registro degaveta bruto0 _ 1 __tornecimentoeLnstalaçaO uri 200 R$ 	64,87 9$81_09 
___________ 
9$162_IS 

12 22 89987 j SINAPI Registro degaveta bruto 01/a'_ fornecimento einstalação _  un 400 AS71 _34 R$ 	89,18 R$ 	356,70 

'92 2 •'VT SINAPI Torneira de bois 025mm_ fornecimento einstalação -  'un i  1,00 R$ 	29,90 R$ 	3738 R$ 	37,38 

'9124' ,,i::, i ..::'CPU. Caixa d'ápti:em fibra de vi19jbapacidade40000,fornecimentoeinstalação i' 1,00 A$896,47 AS1.120,59 1 I$1.120,59 
Subtotal  R$ 	2 323 38 

13  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  - R$ 	1044 16 
131  TUBULAÇÕES E 	 P coNExgEsioE VC  

1311 89711 Slf4APi Tubo de lSérie Normal 0 4Om m fornecimento e instalação 'i m 2000 AS 	1227 AS 	1534 9$ 	30675 

131.2 SINAPI Tubo de PVC Série Nornialb6ãmm, fornecimentos instalação 	 . 'i ' 	5,00 AS 	17,92 AS 	22,40 AS 	112,00 
31j 

69712 :. .. 
89714 StNAPI Tubo de PVC Série Normal 0 lOOmm fornecimento e instalação 500 AS 	3468 ir 	4335 AS 	21675 

13.14 89726 .SINT/PI Joelho PVC 45'04úirmi fotnedn'nlo e instaão  . 	4,00 AS 	6,20 AS 	7,75 AS 	31,00 
13,1.5 89746 :': SJNAPI Joelho PVC45° 01 	mm, 	e instalação 1,00 AS 	16,76 AS 	20,95 As 	20,95 
13.1.5 89724 : :.SINAPI Joelho PVC 90' 040mm, forleoimento e instàlaçãc unt ' 9,00 AS 	5,39 AS 	6,74 AS 	60,64 
13,1.7 89744' . SINAPI Joelho PVC 90' 0 101 fornecimento e instalação Un 2,00 AS 	16,69 AS 	20,86 'AS 	41.73 
13.1.8 89693.': '$INAPI Junção PVC simples looniiij 	lOOmm, fornecimento e instalação "is 3,00 AS 	42,11 AS 	52,64 AS 	157,91 
13.1.9 89782.1 .. $INAPI Tã PVC sanitário 40mm x 4omin, fornecimento e instalação i& 4,00 AS 	7,69 AS 	9,86' A$ 	39,45 

13.1 10 89795 SINAPI Terminal de Ventila ão Sérié f4ormai 0 SOmm, fornecimentos Instalação 1m 8,00 AS 	6.76 AS 	8,45 :AS 	67,60 
13.2 _______ CAIXAS E ACESS RIOS 

1 321 89707 SINAPI Caixa $ifonada lOOxlOOxSOrnm fornecimento e instalação 1,00 AS 	21,03 AS 	2629 AS 	2629 
13.2.2 72299: H..Sl,NAPI Caixa de gorddra sifonada éti alvenaria 90x90x120cm 'un ' 	1,00 AS 	361,51 AS 	451,89 'AS 	451,89 
1323 72290 SINAPI 90x90x60om 'i5T 1_00 AS361 _51 AS451 _89 AS45189 
13.74 89710: : 	SINIAP1 Raio Seco PVCridolOOmhitit4Omm,fornecimentoeinstção uni 200 R$ 	7,85 R$ 	9,85 :R$ 	19,70 
1325 7419812 SINAPI Sumidouro em alvenaria03,00x4 50m  uri 200 AS 1 _401 _69 AS 1 _7521T AS350423 
1326 95463 S(NAPI Fosse sentida Jdimensões internas 3_OOxl _70x1 _SOm) un 1.00 AS 1 _228_32 AS1 _535_40 AS1535_40 

Subtotal  R$764416 

14 - C5iiAS_ACESSjÓ'ÜTMETAIS - WC4_11265 
14.1 8688.:,: .SINAPI Bacia Sanitária ConvencionaL em louça branca, fornecimento einstalação 17 2,00 R$ 	31861 R$ 	398,26 R$ 	796,53 

14,2 40729 SINAPI válvula de descarga 1 W orn registro e acabamento cromado fornecimento a un 200 As 	221,77 AS 	27721 AS 	55443 

14.3 ,:: Cuba de embutir em eco lnexidável completa, dimensões 40x34x17cm un'.,. 1,00 R$ 	524,75 R$ 	655,94 R$ 	655,94 

144 86942 SINAPI Lavatório PeQueno Ravena/lzy cor Branco Gelo código L.915 DECA ou uh 200 AS 	16355 AS204_,4 _9$40888 

14.5 'i9:: .:S'IN'A'Pl Tanque Grande _40L cor drarice Gelo. códigoTQ.03;DECAouequivaleria 	1 un 1 "1,5 R$ 	596, AS74544 1,9$ 745,44 
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PREFEITURA MUNICIPAL 00 ACARÁ 

Construção da EscoI Municipal 20 de Março - Comunidade Santo Estevão - Acará -PA 

Duração 120 dias 
DESEMBOLSO. R$228.0915,36 

Planilha Orcamentária 

/ 

ITEM COD •!.NtE . 	. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Üt QUANT. VALOR SI BOI VALOR O! BOI 

14,6 
com registro e denvaçao Linha lzy código 1984 C37 DECA ou 

ecuivalente 
2.00 R$ 	64,52 R$ 	105,65 R$ 	211,30 

147 86909 SIAPI 
?::ra cozinha de mesa bica mõvel Izy. código 1167 C37 DECA ou 7839 AS 	9799 AS 	9799 

148 86914 SÍMAPI Torneira de parede de uso gerei para jardim w tanqu6, fornecimento e instalação um 200 AS 	3036 AS 	3798 AS 	7595 

66906 SINAPI 
Torneira para lavatõno demesaBica baixa lzy código 1193.C37: DECA ou 
equivalente 

un 200 AS 	3926 AS 	4906 AS 	98,13 

1410 86910 SINAPI 
uso geral com bico para mangueira lzy, código 1153,C37; 

DECA ou equivalente 
Tum 'ICO AS 	7501 AS 	9376 AS 	9376 

14.11 -  Papeleirametáltua  Um 2,00 AS 	42,79 AS 	53.49 AS 	10698 
Porta toalhas metálica 	1, um ji 	2JD0 AS 	46,59 1 AS 	5699 AS 	113,98 

Saboneteirametélioa 	: um ,j 	200 AS 	35,19 1 AS 	45,24 AS 	90,48 

1414 
_ 

 Assento plástico iia 200 AS 	2516 1 AS 	31 45 AS 	6290 
Subtotal  R$ 	411265 

15  SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCNDIO  ___________  R$ 	1 345 ÚW 
151 72553 .'S4NIAPI Extintor PUS (ABC) 	forneci mento einsteiaQão um •'- 	1,00 AS 	504.59 AS 	630,74 AS 	630,7w 

15,2 - 	'.: •:.:.i':11<i. Lumináriade emergência com io LED, fornecimento e instalação 00' 5,00 AS 	50.31 8$ 	6269 AS 	314,44 

Placa de slnalizaçeo em PVC fotoluminescente .Ya 600 AS 	5339 As 	6674 AS 	40043 
Subtotal AS 	1 34560 

R$ 	969645 

1611 8563 SINAP1 Quadro de distribuiçeo de enerdia para 12 disiuntores fornecimento e instalação un 1 , 00 AS 	30367 AS 	379,59 AS 	379 , 59 
Quadro de mediçeo padráo popular fornecimento e instalação  un 1 00 AS 	55372 AS 	692 IS AS 	692 15 

'11.3 74130/1 'SINAPI Disiuntcrtermomagnético monojrnlar lOA, fornecimento e mstaiaçáo um 1,00 AS 	9,86 AS 	12,33 AS 	12.33 

.1.4 7413011 . .SINAPI Dieiuntorterrnomagnêtico monopolar 16A, fornecimento e instalap6o um 1 	2,00 AS 	9.86 AS 	12.33 AS 	24,65 

15.1.5 74130/3 8INAPI Disiuntor terrnomagmetico apelar 25A, fornecimento e instalaçeo um 2.00 AS 	44,03 AS 	55,04 AS 	110,08 

1616 7413013 SINAPI Disjuntor termomagnético b12oiar,9&fornectmento e instalação um 1 , 00 AS 	4403 AS 	5504 AS 	5504 

16.1.7 96989 7 .SIRAPI Cantor t'pofranidín p/SPA 	. 	 . un ., 	3,00 AS 	87,66 AS 	109,58 AS 	328,73 

162 ELETRODUTOS  

T6 2-1 91854. 	'. 
_______  

,SINAPI Eletroduto PVCflexlvel corrugado reforçado 025mm, fornecimento einstalaçâo rn 85,00 AS 	5,62 AS 	7,03 AS 	597,13 

18.2,2 918561..' SINAPI Eletroduto PVC flexível corrtado reforçado 0 32mm, fornecimento e instalação rn. , 	25,00 AS 	7,08 AS 	6,83 AS 	220,63 

16.13 83446 siNApi 
Cascada passagem 30x30x40cm em alvenaria nem tampa fornecimento e 
instalação 

um 200 AS 	13382 AS 	16728 AS 	33455 

1624 83449 SINAPI 
~x70"em alvenaria com tampa fornecimento e 

instalação 
'T OD AS 	30422 AS 	38U28 AS 	38028 

1i525T 91945 SINAP1 Caixa de passagem PVC 4x4 com tampa parafusada fornecimento e instalaçêo un 200 AS 	1250 AS 	1563 AS 	31,25 

92865 	
1 

SINAPI 
Caixa de passagem octogonal 1x4  em chapa galvanizada fornecimento e 
linstalacão 

' 1900 AS 	737 As 	921 S 	17504 

162 '.., '..:. CABOS E FIOS CONDUTORES -. 

31 91928 L'SINAPI Cabo da cobre'flexlvel, isolado.lseçâo de2.5mm 2 : anti-chama 4501750V mi 89,96 AS 	2,15 AS 	2,69 AS 	241,77 

16.3.2 91928 .SINAPI Cabo ae cobre flexível, isoladoiseçeo de 4rnm 2 ; anti-chama 450/750V m ' 	60,04 AS 	3.41 AS 	4,26 iAS 	255,92 

16 13 91932 , '  'lNAPl Cabode Cobre flexivel._ isolado .seção delommz;anti-chama4501750V ml 43,12 R$ 7,58 R$ 	9,48 'P5408,56 

 ILUlWNAO, TOMADAS E INTERRUPTORES " 
16.4.1 92000.. '  SINAPI Um .14,00 R$ 	17,85 R$ 	22,31 R$ 	' 38 

15,4.2 92001 	1 .SINAPI 
Tomada univve mel 2P-T 15N250V com suporte e placa, fornecimento e Instalação 
Tomada univeréal2P-i-T 20Al25 	com suporte e placa, fornecimento e Instalação unl 4,00 AS 	19,33 AS 	24,16 AS 	96,65 

16.4.3 92008 SNL4PI 
Tomada dupla da embutir 2P+T 154/250V com suporte e plaoa fornecimento e 
instaiaçao 

um 100 AS 	2865 AS 	3581 R$ 3581 

1644 91953 SINAPI 
interruptor simples 1 tecla 104/250V com suporte e placa, fornecimento a 
instalI  

um 300 AS 	1688 AS 	2110 AS 	6330 

91987 SINAPI 
Interruptorsimples 3 teclas 104/250V com suporte e placa fornecimento e 

11111 200 AS 	3661 AS 	4576 AS 	91,53 

1 91955 SINLAPI 
Interruptor paralelo t tecla 1041250V com suporte e placa fornecimento e 
instalação  

um 200 2$ 	2092 As 	26,15 AS 	5230 

 Lumirtéria2xli3w de sobrepor completa, fornecimento 	instetacec t 2,00 AS 	166,97 AS 	208,71: R$ 	417,43 
16A8 Luminária 2x32W de cobraDor completa fornecimento e nslalação _yn  1600 A$ 	21897 AS 	27371 AS 	437940 

e 
Subtotal AS 	969645  

______ ______ SERVIÇOS COMPLEMENTARES - $ 	1554940 
171 GERAL 

1711  Torre em cone armado plcx dagua h=60m base 3OxSOm Un 100 AS 	1104603 R$ 1380754 P5 	1380754 
17 , 1 . 2  Placa de Inauguraçeo aorilico/letras bx. relevo- (40 x 30om) UnI 1 , 00 AS 	1 393 49 AS 	1 741 66 R$1 74186 

Subtotal R$ 	15.549,40 

-'ir - SERVIÇOS liíTAlS - - j  AS 	53774 
18.1 9537:: 'SlNAPl Umoezagera J  E 208.83 AS 	2,06 JAS 2,58 AS 	537,74 

Subtotal]  AS 	537 ,74 1  



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

OBRA: CONCLUSÃO DE 3.SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ALIANÇA - ACARA - PA 

DURAÇÃO: 90 DIAS 
DESEMBOLSO 	R$ 101 74951 

PLANILHA ORÇAMENTARIA REFERENCIAL 

ITEM REFJ. COE. PISCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNO VL.tOb14SI 

L,i_ SERVIÇOS PRELIMINARES  

SINPI 74209/061 Placa da oura em ~ajlvanada 300 382,87 45359 8$ 	1.360,77 
Sub-total R$ 	1.360,77 

2 MOVIMENTO DE TERRA _ ______  

21 Sit'4AP1 94319 Aterro Aplicado m' 153,09 32,02 40,03 8$ 	6.128,19 
Sub-total 8$ 	6.128,19 

FUNDNÃCJ ESTRUTURA  

3.1 ----. Fundao corida/bIob/pedra preta arg.no traço 1:8 ro' 0,72 389,49 486,66 8$ 	350,54 

32 SINAPI 95957 
Estruturaern concreto armado Fck= 25 Mpa (Pilar, vigas verga e m' 483 185013 231266 8$ 	1117015 

Sub-total 1 8$ 	11.52069 

4 2 	 '' PAREDE E REVESTIMENTO  

iTT SINAPI 87489 Alvenaria Tilolos Õeráinicos a cutelo 1 _Li. 1 32.33 40,41 	1 8$ 	1.521.84 

TT SINAPI 87878 C.hapisco -Traço 1:3  7532 2,98 3,73 8$ 	280,94 

1TT SINAPL ...... 87530 Massa Qnica P1 Receb(mento de Pintura ri? 1 75,32 	1 26,25 3281 	1 8$ 	2.471.25 
Sub-total 1 8$ 	4.274,03 

__ COBERTURA  
5.1 SINAPI 92541 Trama m Madeira p/'!alha Cerâmica Tipo PIan Até 2 Águas 	 1 rm 	1 J9 1 50,55 63,19 	i 8$ 	1545554 

TF SINAPI ,. 	94445 Cobertura' Teta TCo Plan 'n 244,59 37,44 46,65j 8$ 	, 	.11,44681 

5.3 SINAPI . 94219 Cumeeira para  telha cerâmica WT 1 	26,30 1 	22,53 26,16 8$ 	740,61 

?T SINAPI . '.55950 imunização p/madeira•c/carboiineum 	 - -r 244,59 4,31 5,39 R$ 	. 	1.318,34 

SINAPI 94224 Emboçamento com armassa traço 1:2:9 (Cimento, cai e areia) j 78,90 15,69 19,61 r' 	1.547,23 
Sub-total R$ 	30,508,63 

6 PISOS/RODAPÉ 	 . - 
6.1 

________ 
SINAPI: '87522 Camada regularlzadorto no traço 1:4 	 - rh' 190,44 25,73 1 	32,16 8$ 	6.124,55 

ãT'J SihlAPi' 	: 87249 Revestimento Cerâmica 45x45cm 	 , m 153,09 44,70 55,88 8$ 	8.554,67 

6.3 SINAPI 	.. '.86648 Rodapé Cerâmico h7tm 	 . m 56,50 4,75 5.94 8$ 	532,61 

r SINAPI 94993  nT 21,05 46,42 60,53 8$ 	1.274,16 

- 	. 	.. . 	.  
Sub-total R$ 	16.565,99 

ESQUADRIAS/GRADESISOLEIRAI PEITORIL E FERRAGENS 

7.1 _,  . 	. 	. Esquadria 	eacntc/caix, adslee alizar 

90830 

 

 

nf 5,04 502.81 628,51 ii 	3.167.69 

_7.2 - 	...-" 	, '.: 	-- Grade de fera 1(2" «moi. pino, anti-corrosiva) 'm 32,70 200,05 	. 250,06 8$ 	8,176,95 

7.3 À 	
: 

iN 	P1 	', 
. 	' Fechadura de embujtI o/cilindro, extema, completa, acabamento padrão 

médio, incluso execução de furo, fomecimento e Instalação 
' 	. oni , 8 6 6, 2 110, 78 8$ 	' 	332,34 

_____ ___________  Sub-total . 	11.676,99 

. -____ INST
P1 '.97569 Luminâratipo Pafion 	plástico, de sobrepor, comi lâmpada de 15W 'uni 15,00 27,60 34.50 8$ 	. 	517,50 

PI '93128 Ponto de iluminação, incluindo inten'uptor simples uni 15,00 90,47 113,09 R$ 	1698.35 

PI 	. 	: TI14i' Pontodetomadaresidencial, incluindotomada lo41250v. 83.61624 

 
üni ' 106,83 135,04 

Pontodeventi?adorditetodfiaçáo :i 71,89 89,86 8$ 	1.078,32 

8.5  ____________ Ventilador de teto  uni 1200 18697 23371 8$ 	280452 

PI 91959 
Interruptor simples (2 módulos) 1041250V, incluindo suporte e placa- fornec. uni 3.00 26,25 32,61 8$ 	98,43 

PJ , 741301001 de 10 a SOA «uni 2,00 9,83 12,29 8$ 	24,58 
Sub-total R$'. 	7,036,94 

,'... ,'.,. 
API. 	. 

- 
Pintura Acrílica' 	 - It' 368,04 14,58 18,23 R$ 	' , 	6,709,37 

APLH 88495 'MassaLátexAcrilica 	 .'.m' 372,72 6,39 799 	: 8$ 	2,978,03 

API 88415 , 	, SeladorAcrilíca 	: 	 . 	 , o? 372,72 1,95 2,44 8$ 	. 	909,44 

1 5íllpl 	', 74065/001 , 	. Esmeltesobra madeii'à c! massa e selador 'm' 10,08 16,71 20.89 8$. 	210,57 

.r SINÁPI 73924/003 Pintura Esmalte Fosco, duas demãos, sobre superficie metálica 	' 	', 'fl 2  1 	18,00 19,55 24,44 8$ 	439,92 
Sub-total R$ 	11.247,33 

____ SERRALHERtA 
10,1 -.- 	,., --- placa de lnaugur4acriRco!letras bx, relevo- (40 x 30cm) 	 , uru 1,00 '65020 812,50 8$ 	812,50 

812 50 

LIMPEZA  _____  
T INAPl 	,:.' 9537 - Ljmoe 	geral e'entiga da obra 	 . jm' 231,57 1 	2,06 - 2,58 8$, 	587,45 

Sub-total R$ 	. : 	597,45 

Cbs.: Foram usadas as composições de preço SINAPI DEZEMBRO 2017- Desone'rado 
SOl ADOTADO :25,0%. 

TOTAL 1 R$ 101.749,51 

Cesaç E,d rd M? Gaas RIho 
CRN n° 1562+63129 	 ' 

1 Engenheiro CivU 	 1 

3 



DO DO PARÁ 

EITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

\; AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE URUCURÉ E CONSTRUÇÃO DA QUADRA PEQUENA 
IBERTURA-ACARÃ-PA 
çÃo: 90 DIAS 

:MeoLso: 	R$ 30854432 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL 

ITEM 
o 

REI, COO - 	DISCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNO QUANT VL TOTAL(RS) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 SINAPI 742091001 Placa da obra em chapa galvanizada rn'i 3,00 453.06 686,33 8$ 	1,698,99 
12 SINAPI 740771003 Locação da obra t,.. rol3  816.24 4,58 6.73 8$ 	4.677,06 

 R$ 	6316,06 
2  MOVIMENTO DE TERRA _____ ______ 

2 SINAPI 93368 Eacavação Manual .322J 34,37 
_

54
_____  

,15 _,QLQQ_. RS 	2.326,51 
22 SINAPi 	' ' 72897 Carpa manual de drttulha em caminhão basculante 6 m3 mi'. 34,37 (.45 21.83 R$ 	750,30 
23 , 	S1NAPI 	r 94319 AterroAPloado rol'. 6,38 -  3.57 40.71 8$ 	259,73 

Sub-total 8$ 	3.336.54 
3 ,  FUNDAÇAO( ESTRUTURA 

Pundao tardei 	todo c/pedia preta arq,no traço 18 m' 34,37 389,49 486,86 8$ 	16,733.36 
32 .. 	. ._._ Balcintimeertícon 	cedra preta, inct.forma .$L' 3,68 84926 1,061.58 R$ 	3.905.61 

22,. .: 00 tb0 	a rmada Fck =26 Mpa (Pilar, vigas, verga a 
m' 7,57 1.866,45 2.331,61 8$ 	17661,80 

8$ 	38.291,78 
4  PAREDE EREVESTIMENTO  

41 SlN,API 87489 Alvenaria Tflolos Qffãm'cos a cutelo 279,00 32.79 40,99 R$ 	11.436,21 
42 SINAPI 87878 Çflaco-Tfg 1:3 R1' 499.83 3.01 3,76 ,3 jj9s 
43 ,j) 87530 MassaUnics,P/ RecebimentodePintura  rn  499.83 21,88 - - 1V RS17.419.08 - _________ Sub-total R$ 	30.734,65 

COBERTURA'  
61 S1NAPI 92541 —  Trama em Madeira p/ Telha Cerãrnlca Tire Piap),uas ,.atL 182.00 51.36 64,20 ms ii 
52 SINA?) 94445 Cobertura ' Telha 'Tipo Plan  iii 162,00 34,13 .42,66 

_ 
8$ 7,764,12 

53 SINAPI 94219 Cumeelradeban-o rol 19,28 21,98 21,48 8$ 529.81 
jj., SINAPI 55960 lmuntzaçã0_9/madeirac/carbotineum Pi': 182,00 4,32 .AQ_. R$ 982.80 
55 SIN??! 94224 —  Emboçarnento coM almassa tro 1 _2$ÇClm!(pse  areia) m 57,84 1605 20,08 R$ 	1.1 6027 

 Sub-total R$22.1,$4Q 
6 _____ 

_______ÕÁU' 
PISOS/ROr 

_ 
______ ---- Camada lmpermebilizadoraa=10 '1 _799,36 42,06 52,58 8$_42,030,35 

62 - 	SII4API: 87622 camada 	traço1:4  P1'"' 799,36 26,06 32,58 8$26,043,15' 
sa SINAPI 93389 Le(otaCarãn,ica - PEI tV - (Padrão Médio) S5xaScm rol'' 96 ao 35,35 44.19 

_ 
,4.4224 

54 ,SINAPI 88648 Poema CerérCemido,h7cm m ' 	54.40 4,66 5.83 8$ 	317,15 
65 SINAPI, 73465 Piso dmenledo - C2 	 o E = 3,5 cm 81' 1 38.96 45,83 57.29 8$ 	2,232;02 
5.6 SINAPI 94992 Piso em cano-elo, mbldado In loco, E = 6 cm, Armado m' 703,36 52,15 _29 _ R$ 	45.852.04 
6.7 ' SINAPI Calçada de Proteção m' 106.92 49,74 62,18 8$ 	6,648,29 

Sub-total R$ 	127.365,24 
7  ESQUAORIAS/GRADES/SOLEIRAI PEITORIL E FERRAGENS  

71 , -- Esquadria mad e=3cm 	caix, aduelaaallzar m' 3,36 502,81 62851 8$ 	2.111,79 
7.2 — ---- brade de ferro 1r2" 0d. pint. anti-corrosiva) 1,11 .17,54 200,05 250,06 R$ 	4,411,05 

7.3 Sll\APl 74244/001 
Alambrado pi quadra poliesporllvas, estruturado por hs de aço 
galvanizado, c/cosqra, DIN 2440,0 = 2", c/ tela de arame galcanicado. tio 
l4SwGemahaquadradasXscm  

no' 10595 100,01 125,01 8$ 	13,244:81 

TW' SINAPI 84161 Soleira de marmorri branco, L =15em, E= Som, m 1,68 , : 47,01 58.76 R$ 	96:72 
75 SINAPI 84088 Peitoril em marmore branco, L = 15 em m- ' l 	4,20 66.00 81,25 8$ 	341.25 — 
7 7 5114481 90630 

Fechadura de enohu(tir c/ 
éct'o, 	

cdindro, externa, completa, acabamento padrão 
mlnclueo execução de furo, fornecimento e instala,çãp 

uni — 200 8888 11110 8$ 	22220 

Sub-total R$ 	20.429,83 
tEÁçAo ELÉTRICA  

Si  _SINAPI 	' 739531004 LãrlasTl00 Galha desotáepoc 2x2x18W uni .)'8,O0- 123,47 154,34 8$ 	1.234,72' 
8.2 SINAPI ' 93128 Ponto de iluminação, incham interruptor simples ' _YDL " 8.00 _QQ 113,83 8$ 	909.04 
35 5lNl 	' 93141 Ponto de tomada residencial, incluindo tomada 10A'250v. 	 . uni ,' 	4,00 108.83 138.04 8$ 	544,18 
8.4 — --- - Ventilad3r da teto,. ________________________________________________ uni 4,00 186.97 233,71 R$ 	934,84 . 	' 	 . -- "  Sub-total 8$ 	3,62276 
1' PINTURA  

"13" SINAPI ' 	88423 PinturaAcrttca 	'1 0 ' 513,74 _jQ_ 17.75 8$ 
'32 SINAP1 88495 

" 
Mace 	LétexAcroirca: 	' m5  '51374 6,41 8,01 8$ 	4.115,06 

'iY SINAPI ' 	88415 SeladorAcrilica rn' ;' 513.74 1,P9 2,49 8$ 	1.279,21 
SINAPI 740651001 Esmalte sobre madeira c/ massa ã selador m5  /.:672 16171 20,89 8$ 	140,38 

9.5 SINAPI 73924/003 Pintura Esmalte Fo 	.0, duas der7ãos, cobre auperacie metálica oh' 231,72 19,37 24,21 	1 8$ 	5.809.94 

SINAPI ' Pintura acritica de fal,tas da demarcação de quadra poileaporliva, 8071) de .'312,98 9.00 11,25 8$ 	3,521.93 

"17 SINAPt 72815 Aplicação de Unta a 'base de apoxi sobre piso , 703,36 32,57 40.71 8$ 	28,633,79 
Sub-total ,_j41830 

10  SERRALHERIA  
1 -- Placade Inauguração acritcoletrasbx. retavo-(40x30cm) unV ,'l,OO 1.393,49 1,741.86 8$ 	1,741,66. 

Sub-total 85 	1,741,80 
LIMPEZA - 

'Til SINAPI 9537 Limpeza geral eentrha da obra til' 816,24 2,06 2,58 8$ 	2,105.99. 
Sub-total 1 	2.105,90 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
Obra Construção da Escola Municipal Bom Bituro Acata PA 

Duração 120 dias 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

CPUI Reservatório em fibra de vidro, capacidade 40001,, fornecimento e instalação und Coef. Valor Unit. Valor Parcial 
88248 Ajudante  Jh 4,50 R$ 13,52 R$ 	60,84 
88267 Encanador h 4,50 R$ 17,18 1* 	77,31 
20111 Fita.de Vedação -- rn 3,00 R$ 0,88 R$ 	2,64 

- Flange.de aço galvanizado de Sønim uni 4,00 R$ 16,90 R$ 	67,60 
- -. Flane de aço galvanizado de 25mw - uni 2,00 R$ 7,50 R$ 	15,00 
- Flange.de aço galvanizado de20mm uni 2,00 R$6,20 R$ 	12,40 

MERCADO ReàêOàtório em fibra de vidro cap. 40001- uni 1,00 R$ 1.269,00 R$ 	1.26900 
______________  1 Valor Totali R$ 	1 504fl 

5 
1 

4 



n 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ 

DURAÇÃO: 90 DIAS 

CPUO3H .Basê:páta o_assifliT peças de5X7,Scmx4m  
iteni Orgâo 1 	COO 1 	 Serviço Unid 1 	Coef.  Valor (R$)  lTotalffi$) 

51 SkNAPI 882611 Carpinte iro hora 1 , 0000 R$ 	16 ,91 1 R$169I 
6.2 SIN4API. 88239 Servente h&a 1,0000 R$ 	14,00 R$ 14,00 

5.4 SINAPI 4500 gmadeira5x7,5cmx4mnapareIhada j 0,9235 R$ 	9,91 R$T,9,15 

5.5 SIMAPI 5061 Prego de lØx27mm kg 0,2000 R$ 	8,50 Ri. 1,70 

-._____ •:. . 	 . 	 ' .________ R$41,76 



1,1 	Administração Central e Locàl 	 . 	 2,440% 

1.2 	Seguros + Garantia 	 -. 	 0,300570 

Riscos 	 0,720% 

1.5 	Despesas Financeiros 	 0,950% 

1 
PIS 
C.fins 

2.3 ISS 
2.4 INSSC. 

3.0 
3.1 

4.0 	)TAXA TOTAL DE BDI 

Segundo Acórdão 2622/2013 do TribUnal de Contas da União — TCU,Q cálculo do BD( deve ser feito da 
seguinte rncheiro:  

(1+AC+5R+G)*(1 ± DF) *(1+L) 
BDI 

Ad:nação Central 	

— 	1 
5 - Seguro 	 - 

R —. Riscos 
O -. Goranfia 
DF -. Despesas Financeiras 
L - Taxa de Lucro/Remurieraçõp 

Incidencia de Impostos (PIS; COFINS e ISS) 
Reia(Fiiho 

CRE)PÂ n° 
o Civil 

5 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ - PA 
• 	•• 	• 	•• 

1.0 CUSTOS INDIRETOS 4,410% 
1.1 Administração Central e Local  2,440% 

1.2 Seguros + Garantia 0,300% 
1.3 Riscos  0,720% 

1.5 Despesas Financeiros 0,950% 

TRIBUTOS 	 . 13,150% 
2-4 Pis____ .•  Y0,650% 

Cofins _. 3,000% 

2.3 ISS,  5,000% 

2.4 INSS'______ •:. .4,500% 

3.0 1,LUCRO 	 3,9447o 

3.1 Lucro 	 . 
3,9447 

4.0 	jTAXA TOTAL DE BOI 	 .. 	 25,000% 

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da Uniõo - TCU o calculo do BDI deve sei feito da 
seguinte maneira 

3D! 
= '1 _+ AC __ 5 ± R±G1;(l+ DE) _(1± L) 

................ 
C -. Administração Central 

5 -+ Seguro 
IR -t Riscos 
G —Gaiantio 	• 	• 

DF -. Despesas Financeiras 
L -. Taxa de Lucro/Remuneração 

- lncidêhdid de Impostos (PIS, CÓFINS e 85) 	 •• - 	. 	...... . 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ PA 

dl', o cálculo do BDI deve ser feito da 



2_ CUSTOS INDIRETOS 4410% 

Administração Central e Local 2440% 

Seguros + Garantia 0300% 

0720% 

Despesas Financeiras 0,950% 

... ..... 
2.0TRBUTOS .  	 13,150% 

1• Cofins 	 . 
0,650% 

 3,000% 

5,000% 

4]N334 4,500% 

jtUCRO. 
.. . 	 3.944% . 

1 cro  

TAXA TOTAL DE BDI 	 25,000% 

)eaundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União - TCUD cálculo do BDI deve ser feito da 

ir n- maneira 

i.- 	C+c —P+G 	1 1flr).±L, 

1-1 

- Administração Ceniral 

5 	guro 

v 	- Riscos 	 / 
Garantia 	 , 

- Despesas Financeiras  

axa de Lucro/Remuneração  

ridêncla de Impostos (PIS CC)FINS e ISS) 	 ASaÍ Edu 	e s Filha 
CREA(PA n° 15O23729 

Egenheiro Civil 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ - PA 

ia EÚt6SINDIRETOS 4410% 
1.1 Administração Central e Local 2,440% 
1.2 Seguros .± Garantia 0,300% 
1.3 Riscos 	 . 	 I •  . 	

•. 0,720% 
1.5 Despesas Financeiras .• 	 0,950% 

2.0 TRIBUTOS . 	

. 	 13,150% 
2.1 Pis 0,650% 

____ Cofins 	• 	
• 

• 	 •: 	

• 	 3,000% 
ISS , 5,000% 

24 INSS  450097o 

3.0 ILUCRO , 	 3944% 
31 Lucro 3944% 

40 	ITAXA TOTAL DE BDI 	 25,000% 

Segundo Acórdão ,2622/2013 do Tribunal de Contas da União - TCU o calculo do BDI deve ser feito da 
seguinte maneira 

(1±AC+S+R4G)w(I±  DF) t(1+L) 

Administração Central 

Seguro 
R -. Riscos 
G -* Garantia 

DF -. Despesas Financeiras 
L -* Taxa de Lucro/ Remuneração 

lncidêndid1hiposto5 (PIS, COINS e 55) 



Estado do Pará 
'ODER EXECUTIVO 
'REFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO 

/ 

CÓDIGO 1 	 DEiRlÇÃO 1 	HORI$TA% MENSALISTA 	
n... 

GRUPO A - INSS, 	 .,. 0,00%  

A2 SESI 1,507o 1,50% 

A3 SENAI 100% 100% 

A4 INCRA 020% 020% 

AS SEBRAE -  0,60% 0,60% 

A6 Salarip Educação 250% 250% 

A7 Seguro Contra Aciden tes de Trabalho 300% 3007. 

A8 FGTS -  800% 800% 

A9 SECONO  000% 000% 
TOTAL 16,800/0 

.., 

 16J0% 
GRUPO 15   

Repouso Semanal Renumerado 18,14% Não Inside 
Feriados  4,167o 	- Não Inside 

83 Auxilio - Enfermidade  093% 	- 0700% 

84 130  Salário 1110% - 833% 

65 Licença Paternidade 007% 0055v0 

86 Faltas Justificadas  0747o 056% - 
37 Dias de Chuvas  283% Nãoinside 

88 Auxílio _Acidente deTrabalho O_11% 008070 

69 FenasGozadas 1086% 8_15% 

810 Sàlárià _Maternidade  0,03%. 0,02% 

8 TOTAL 48,97% 17,89% 
.» .... 	 _ GRUPO C  

Cl Aviso Prévio Indenizado 714. 53607. 

C2 Aviso _Prévia Trabalhado 

C3 

 0_17%  

Férias _Indenizadas 3207. 241% 

DepositoResasõo Sem JustaCausa 531% 399% 

5 Indenização Adicional 0_60% 0457o 

C TOTAL 16,42% 12,34% 
GRUPO D 

D  ReincidênciadeGrupo A sobre Grupo 8 82357. 	_ - 301% 

D2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 
Aviso Prévio Indenizado 

0,60% 0,45% 

o ... . 	TOTAL 8.83% .  3,46% 
ToTAL(AtBC4Dy,... 91,02% 

_ 
50,49% 

E. 
<21 

as rilli 
CREAiPA?l5D2Tt3i29 

ae 	oCivH 

3 



Estado do ,  Para 
PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAI 

TAXA DE ENCAF 
.. 

AI 	INSS• 

A2 	SESI:H 

A3 	SENAI  

A4  

AS 	SER/ 	..... 

A6 	Salario Ec4ucaÇÕO 

A7 	Seguro Çóntra Acidentes de TrataII 

A8 	FGTS ..... 

A9 	sENCT 	 - ... 
A 

ido Uso $rnanal 

B5 
B6 

«ddChuVOS 

B8 
	uxil.io.Acidente de Trabalho 

enas Gozadas 

BiO 
	diá rio maternidade 

a 

c 
	 Inderu 

02 
	 .Trabal 

03 
	 izadas 

SOCIAIS COM DESONERAÇAO 

1,00% 
0,20% 
0,60% 

2,50% 
3,00% 

TOTALI.. 16,807° 	J_ 
GRUPO B 

18,14%: 

4,16% 

0,93% 

11,10% 
0,07% 
0,74% 

2,83% 
0,11% 
10,86% 	- 
0,03% 

TOTAL 48,97% 
GRUPO  

W060% 

1,50% 	NC 

1,00% 
0,20% 
0,60% 
2,50% 
3,00% 
8,00% 
0,00% 

Não Inside 
Não Inside 

0,70% 
8,33% 
0,05% 

0,56% 
Não nside, 

0,08% 
8,15% 
0,02% 
17,89% 

5,36% 

0,1 3%H 
2,41% 
3,99% 
0,45% 

Dl 

LI 

dëflgaçao f'cJiu' 'LII 	.. _________________________ 
TOTAL 1 16,42% U 

.-... GRUPO D 

eipcidenCIa de Grupo A soore Grupo B 	 8,23%  
.... 

eincidênCIa de Grupo 4 sobre Aviso Previo 

frabalhado e Reincidência do FGTS sobre 	060% 

Aviso Prévio Indenizado 	 - 

3,01% 

0,45% 



Estado do , Pará 
PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACA 

 SOCIAIS COM DESONERAÇÃO 

MEENESALIST 

AI 	NSS  1,50% 	.1 	1 	1 
A2 	SESI  

0,20% AI 	
1,00% 	 1,00%  

A4 INÇPA 	
_ _0 A3 	SEN  

A5 	SEBAE 	
0,60% 	j 	0,60% 

2,50% 
A6 Salórie educaçãO ___

- _2,50% 

A7 	Seguro ContraAddeflteSdt00 	
_3,00% 	 3,00% ___ 

A8 	_FGTS 	 ___
_8,00% 	 8,00% 

CI 	 , 	 0,00%. 	 0,00% 

A9 	SECON 
	» 

A 	
TOTAL 	16,80W 	

16,80% 

GRUPO 6 
18,14% 	 Não Inside 

RepOUSÕ Semanal RenurTeraO  

BT 	Feriados 	______ 	
4,16% 	 Não inside 

83 	Auxílio - Enfermidade 	
0,93% 	1 	0,70% 

8,33% 

84 	13?Salário 	
11,10%  

85 	ucnça paternidade 	
0,07%: 	1 	0,05%  

86 	Faífos Jusilticadas 	
0,74%.*J 	 0,56% 

2,833 	 Não Inside 

87 	Dias de Chuvas 	 . 	 1  
0,08% 

88 	Auxílio Acidente de Trabolrio 	
0,11%:. 

89 	FédaSGOZad2. 	
. 	 10,86% 	 8,15%  

	

0,03% 	 0,02% 

810 	Salário Maternidade 	
.  !. 	TOTAL 	48,97% 	 17,89% 

B  
 

GRUPOC 
7 

Cl 	 o Prévio  idenizad0., 	
,14% 	 5,36% _  

C2 	iso Prévio Trabalhado. 
	 0,17% 	 0,13% 

03 	Férias Indenizadas 	
__3,20% 	 2,41% 1  

04 	_QpósitoRescisão Sem Justa Causa 	
_5,31% 	 ,99% 3 -  

05 _ndn 	

_ 

e aÇãOAdtconal 	
_O_60% 	 0,45% 

[ 	 .TOTAL_16,42% 	 12,34% 
c  GRUPO O 

1 _Reincidência de.G:rupo sobre Grupo 8 	_8,23%  

Rei nddêflCia dé Grupo A sobre Aviso Prévio 	 . 

D2 	
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 	0,60% . 	1 	0,45% 

Aviso Prévio Indenizado  

TOTAL 	8,837. 	 3,46% 

	

TOTAL(A+B+C+D) 	 91,027* 	1_50,49% 



Lhe 

atado do Pará 
L'DER EXECUTIVO 

'REFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS COM DESONÉRACÃO 

ÓDIGO 	•. 	DESCRIÇÃO 	 1 	HORISTA % 	 MtNSAUSTA %j'Ê nsSl 
GRUPO 	 -- 

000% 	 000% 

150% 	- 	 150% 

A 	 02097o 	 02097. 

LDAE 	 060% 	 0607o St 

;oouo Eçjuc-ação 	 250% 	- 	 2,50% 

Contra Acidentes de lrabalho 	 300% 	- 	 300% gu,

FGTS 	 -• 	 8,00 	 8,00% 

/ 	JSECCNCI 	 000% 	 000% 

TOTALI 	16,8070 	 16,80% 

GRUPOS  
rlképÕu5senarlalRenumerado 	 18,14% 	 Não Inside  

Feriados 	 4,16% 	 Nõolnside 

Auxilio - Enfermidade 	 093% 	 0,70% 

13°Salano 	1110% 	- 	 833% 

jjl cença Paternidade 	007% 	 005% 

-- 	Faltas Justificadas 	 0,74% 	 0,56% 

Dias de Chuvas 	 2 83% 	 Não Inside 
fLj 	Auxílio Acidente de Trabalho 	 0,11% 	 008% 

f9 

 

Férias Gozadas 	 10,86% 	A 	 8,15% 

Soario Matenidade 003% 	 002% 

TOTAL 	4897% 	 1789% 

GRUPO  

A 	(Aviso Prévio indenizado 	7,14% 	 536% 

fAviso Prévio Trabalhado 	 017% 	 013% 

iIuiuiYeas  Indenizadas 	 320% 	- 	 241% 

íüeposto Rescisão Sem Justa Causa 	 531% 	 39957. 

Indenização Adicional 	 0,60% 	 0,45% 

TOTAL 	16,42% 	- 	 12 34% 
GRUPO  

Reincidência de Grupo A sobre Grupo 8 	 8237o 	- 	 301% 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 0,60% 0,45% 
Aviso Previa Indenizado 

LIII 	 - 	 TOTAL 	883% 	 346% 
• 	•. 	TOTAL(At8+2tpL • 	• 	 91,02% 	 50,49% 



Estado do Pará 	 a 
PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ  

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO 	- 

CÓDIGO 1 	 DESCRIÇÃO' 1 	HORISTA % MENsALIsTAá;is.:À1 
GRUPO 

AI JINSS 0,00% 0,00% 	Ri' 	ica 

A2 ISESI 	
' 

1,50% 1,50%  
A3 SENAI 1,00% 1,00% 

A4 NCRA4 0,2097o 0,20% 
AS SEBRAE 	,, 	 . 0,60% 0,60% 
A6 Sala(o dwcaçõo. 2,50%H 2,50% 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,007o 3,00% 
A8 FGTS   8,00% 	-.: 8,00% 
A9 SECONCI  0,00% 0,00% 
A '. 	TOTAL 16,80% 16,80%  

GRUPO 11  
31 Repouso Semanal Renumerada 18,14% Não Inside 
fr"____ Feriados  4,16% Não Inside 

Auxílio- Enfermidade  0,9397o 0,7057o 

34 13°Scdário  11,10% 8,335vo 
35 Licençq Paternidade 	

': 0,07% 0,05% 
36 Faltas Jutificadas 0,74% 	'. 0,56% 

B7 Dias de Chuvas 2,83% Não Inside 
38 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% - 0,08% 
39 Ferias Gozadas 10,86% 	•, 8,157o 
310 Salário Maternidade • 0,03% 0,02% 
8 . 	 TOTAL 48,977. 17,89% 

GRUPO  
Cl Aviso Prévio Indenizado 7,14% 5,36% 

C2 Avjs6 Prévio Trabalhado  0,17% 0,13% 

C3 Fáriós l?denizadas 	 i  3,2057. 2,41% 

C4 Depósito 	escisão Sem Justo Càusa 5,31% 3,99% 

Ç- Indehização Adicional 	. 	 , 0,60% 0,45% 

C. . 	 TOTAL 16,427* 	: 12,34% 
GRUPO  

Dl Reincidencia —de 	A sobre Grupo 3 8,2397o 	. 3,01% 

D2 
Reincidência de Grupo A sobre,Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 
Aviso Prévio Indenizado 

0,60% 	•: 0,45% 

D . 	 TOTAL .8,83% 3,46% 
-- 	TOTAL(A+B+C+D) 	, 91,02% 50,49% 
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ITEM .. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR 
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS  

1.D SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 	227005 202% 
Ft$ 	2.270,07 

2,0 MOVIMENTO DE TERRA R$ 	35700 
100% 

032% 
R$ 	35700 

30 FUNDAÇÃO EM MADEIRA DE LEI R$ 	538037 
100%  

479% 

4,0 FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO R$ 	3,287,85 
100% 

2,93% 
R$ 	85 

5.0 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMMDO R$ 	3 894 12 
R$ 	3.894,12 

- 

80 PAREDES/REVESTIMENTO R$ 	462743 4,12% 
43  

70 COBÉRTURA 	 - R$ 	1529250 
20%  

1363% 
R$ 1223400 R$ 	50 

8.0 PISOS 	' 	 ;, R$ 	38036 
100% 

0,34% 
R$ 	380,36 

90 SOLEIRAS E PEITORIS R$ 	13858 
100% 

0,12% 
R$ 	58 

100 ESOUADRIAS/GRADES/FERRAGENS R$ 	1085933 60 4QO/ 
988°' 

R$ 651560 R$ 	4 343 

110 ESTRUTURAEM MADEIRA DELEI R$ 	1274031 1135% 
R$ :5v82 

120 IECHAMENTO EM MADEIRA DE LEI R$ 2488624 2218% 
R$ 1617606 R$ 871018 

130 INSTALAÇAO ELÉTRICA R$ 	382015 
100%  

340% 
R$ 	15 

140 
INSTALAÇOES HIDRO SANITARIASI
DRENAGEM PLUVIAL 

R$ 	1037990 
' 

- 

. 

60% 40% 
925%  

R$ 	6.227,94 R$ 	4.151,96 

150 APARELHOS LOUÇAS  E METAIS R$ 	324684 
100% 

289% 
R$ 	324684 

160 PINTURA R$ 	734098 
100% 

654% 
R$ 	7, 	0,9811 

17,0 COMBATE A INCENDIO/ SPDA R$ 	1 261 98 112% 
R$ 

180 DIVERSOS R$ 	1 74191 1,55% 

190 LIMPEZA R$ 	31822 
100% 

028% 
R$ 

Total da Parcela -  R$ 112 224,12 R$ 40.283267 
R$4647  633 

R$ 2546412 100% 
Percentual Simples  3590% - 41 41 2269% 
Total Acumulado  R$ 4028367 R$ 8678000 R$ 11222412 1 

:Percentual Acumulado  35,90% 77,31% ' 	 100,00% 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA PA 
OBRA: CÕNSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ 
DURAÇÃO 90 DIAS 

.... 	. 	 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

Ces: 
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• 	 MunictØo" S Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DÓ A CARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO XV 

MODELO DE DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

Processo n°0011003/2018 

TOMADA DE PREÇO N°011003/2018 - CPL 

Eu, 	(nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador 
do RG no  PC/(UF), e do CPF no  , na condição de 
representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante 
denominado simplesmente (Licitante), para fins do disposto no item 14.7 da TOMADA DE 
PREÇO N°011003/2018 - CPL, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 
Penal Brasileiro, que: 

(a) A proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO N° 01100312018 CPL foi 
elaborad 1e maneira independente pela empresa licitante, e o conteúdo da mesma não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO N°011003/2018 - CPL, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa, 

(b) A ,  intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da TOMADA DE PREÇO N° 
01100312018 - CPI não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO N° 01100312018 - CPI- por qualquér meio ou por 
qualquer pessoa; 

(c) Qüe:fl:ào tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outrcpàttiàipante potencial ou ,de fato da TOMADA DE PREÇO N°011003/2018 - CPI- quanto a 
participar ou não da referida licitação; 

(d) Que ü• conteúdo da proposta apresentada para participar dá TOMADA DE PREÇO N° 
01100312018 - CPL não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 
discutido:com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO N° 
01100312018 - CPL. antes da adjudicação do objeto da referidà;licitação; 

(e) Quét conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO N° 
01100312018 - CPL não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 
ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação responsável pelo 
certame.:antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e.:informações para firmá-la. 

Local e Data. 

(Nome do Representante) 
CPF n° do Representante 
RO n° do Representante 

PREFEITURA DE - 

Travessa San Jose n° 120 - Praça & Matriz Centro - Atara 1 Para— CEP 68590 000 



(a 
Munic'Tj10 Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO AGARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO XVI 

MODELOS DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO AUTORIZANDOI NVESTIGAÇõES COMPLEMENTARES. 

* DECLARAÇÃO DE .: FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS 

APRESENTADOS 

. DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PUBLICO 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA INVESTIGAÇÕES 
COMPLEMENTARES 

(A empresa 	 :,. inscrita no CNPJ 	por intermédio de seu 
representante legal o Sr 	portador, da cadeira de identidade 

e inscrito, rio CPF no 	 .1 autoriza, por este instrumento 
a Prefeitura Municipal de Acara a realizar todas as investigações complementares 
que julgar necessárias a habilitação no processo licitatorio da TOMADA DE 
PREÇO N° 011003í20)8 - CPL. 

Acacef(PA), 	de 	 de 2018.  

- N6e e número da identidade do declarante 

DECLARAÇÃO DE FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS 
APRESENTADOS 

Declaramos paria os devidos fins de direito, que aceitamos todas as 
condições do Edital daTOMADA  DE PREÇO N° 01100312018 - CPL, sendo 
verídicas e fieis todas as informações e documentos apresentados 

Acará (PA), 	de 	 de 2018. 

Nome e número da identidade do declarante 

tc Ç  
PREFEITURA DE 

Travessa São José n°. 120- Praça de Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 



Município Acará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO! A CARA 
PODER EXECUTIVO 

. DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PÚBLICO 

REFERENTE A (MODALIDADE LICITATÓRIA A QUAL VAI PARTICIPAR) 

A empresa 	inscrita no CNPJ: . 	por intermédio, 
de seu representante egaI o Sr. 	portador da carteira de 
identidade n° - e inscrito no CPF n°   DECLARA parà 
os devidos fins que não possuímos em nosso quadro de empregados servidor 
público. . 

Acara (PA), 	de 	 ,de 2018. 

Nome e 	da identidade do declarante 

4 

r. 

PREFEITURA DE ., 

Travessa São José n°1120 - Praça de Matriz centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ANEXO XVII- MINUTA DE CONTRATO 

O Município de ACARÁ, através da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato denominado 
CONTRATANTE, localizado na Travessa São José n°120, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 30.088.759/0001-39, 
representado pelo(a) Sr.(a) AMANDA OLIVEIRA E SILVA, e, de outro lado a 	inscrita no 
CNPJ (MF) sob o n° 	estabelecida na 	7 	, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por , de acordo com a representação 
legal que lhe é outorgada por têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Contrato, de conformidade com a 
TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018.011003 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se 
CONTRATANTE e CONTRATADA àé.normas disciplinares da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as 
Cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA,- DO OBJETO 

1. ti..: presente Contrato tem como objeto a Contratação de Empresa de engenharia para construção das escolas 
municipal.; Nessa Senhora de Nazaré 1; 20 de março; Bom Muro. Conclusão da construção de 03 (três) sala de aulas 
na cscola,.inuniçipal Nova Aliança e Construção de uma pequena quadra sem cobertura e ampliação da escola 
localizada na comunidade do Uruçuré neste Município de Acará/PA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS  A SEREM CONTRATADOS' 

1 Os serviços ora contratad4 compreendem as especificações, descritas nos Anexos do edital da 
TOMADA, DE PREÇOS n°2/2018-011003, partes integrantes deste Contrato. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

1.9 valor total deste Contrato éde R$ ............... ( ..................................................... ), discriminado de acordo 
com a planilha, integrante da proposta de preços e o cronograma flsico-financcito apresentados pela CONTRATADA 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 Os serviços deverão ser executados ate 

1 1 - O prazo para inicio dos serviços será de ate 5 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem 
de Serviço expedida pela CONTRATANTE e o de conclusão, será de acordo com o proposto pela CONTRATADA, 
se inferior ao máximo definido no caput desta Cláusula; 

2. O prazo de garantia dos serviços deverá ser de 5 anos, contados do Termo de Recebimento Definitivo a ser 
emitido por Comissão designada pela autoridade competente. 

CLAUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL 

1 À lavratura do presente Contrato decorre da realização da TOMADA DF PREÇOS n° 2/2018-011003 

2 Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no processo 
licitatorio n° 2/2018-011003, tomando como base o disposto no artigo 45, paragrafo 1°,inciso 1, da Lei n°8666/93 

TVSÃOJO5ÉN°i20 
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Estado do Pará 

GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 
ÊUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA 

1 Será exigida da CONTRATADA a apresentação a Administração dó CONTRATANTE, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste Contrato, comprovante de prestação de garantia 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua proposta, mediante a opção por uma das seguintes 
modalidades 

1.1 - caução em drnheiroou títulos da divida publica, 

a garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta de 
poupança em favor da CONTRATANTE; .  

1,2 - seguro-garantia; 

1.3 - fiança bancaria 

. ...No caso de rescisão deste Contrato, por culpa da CONTRATADA, não será devolvida a garantia, 
responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e danos causados ao CONTRATANTE, alem de sujeitar-se a 
outras penalidades previstas na lei 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

1 A execução deste Contrato, bem como, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas clausulas contratuais e 
pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na forna do artigo 54, da Lei no 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, 

do mesmo diploma legal 

CLAUSULA OITAVA - DÁ VIGÊNCIA E DA VALIDADE 

1 A vigência deste Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e vigera ate 31 de Dezembro de 
2018, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo 

LAUSULA NONA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

1. Caberá à C0N'rR4TANTI3'..; 

1 1 - permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da prestação dos serviços 
de reforma e adequação, 

1.2 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou 
responsável técnico da CONTRATADA, 

1.3 acompanhar e fisçalizar o andamento dos serviços de reforma e adequação, por intermédio da 
Comissão pata tanto formalmente designqda, 

1.4 - autorizar quaisquer serviços pertinentes ao objeto deste contrato, decorrentes de imprevistos 
durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido e aprovado pelo Município de 
ACARA, desde que comprovada a necessidade deles, 

TV SÃO JOSÉ N 1 2(1 
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GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

1.5 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações 
passadas: pela CONTRATANTE ou com as especificações constantes dos Anexos do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS n'2/2018-011003; 

1.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes dos 
Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇOS n'2/2018-011003; 

1.7 - atestar, as nota fisqil/faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio de servidor 
da CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

L 	 m Caberá à CONTRATADA, alé dos encargos previstos nos Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇOS 
2/20184111003: 	. 

1 1 - ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução 
dos serviços objeto deste contrato, tais como: 

a) salários; 
b) seguros de acidente; 
c) taxas, impostos e contribuições; 
d) indenizações; 

.. 	e) vales-refeiçãj .. 
O vai es-transpotte; ,e 
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigi4as'pelo Governo; 

1.2 - manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares da CONTRATANTE, porem, sem 
qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir 
,_.iediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares da 

ONTRATANTE;  

1.4 - responder pelos danos causados diretamente a Administração da CONTRATANTE ou a 
terceiros, deçorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da reforma e adequação, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE, 

1. 5 responder, tambeni, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da 
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução ddos serviços, 

1,6 -. arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 
empregados na execução dos serviços ou no recinto da CONTRATANTE; 

4.7 - assumir inteira e total responsabilidade peia exezução do projeto, pela resistência, 
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar; 

1 8 - verificar e coniparar! todos os desenhos fornecidos para ei'çecução dos serviços 

TV 5A0 JOSÉ N°120 
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Estado do Para 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

a) no caso de fàlhas, erros, discrepâncias ou omissõs, bem, ainda, transgressões às Normas 
Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação escrita à 
CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços. 

1.9 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os 
serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco)dias ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização; 

1.10 providenciar, pôr conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos serviços, no 
sentido de evitar qualquer tipo de acidente; 

• . 	1.11 - fornecer instalações adequadas para a fiscalização dos serviços de reforma e adequação;• 

1.12 - instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessarios e na formada legislação 
pertinente; :. 

• ', 1.13 - remover o entulho   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 - prestaf a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Contrato, conforme o disposto 
no § 1 0  do art. 56 da Lei n°' 8.666/93; 

1.15 - permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e àqueles por ele formalmente indicados, acesso às 
suas instalações e a todos os locais oncli çstiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto, 

1.16 - comunicar à Administração da CONTRATANTE, pôr escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

1.17 -. responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção  e segurança do canteiro de obras, 
vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como outras construções 

,.jrovisorias necessárias, conforme previsto nas Especificações Técnicas constantes do Edital da TOMADA DE 
REÇOS'n°2/2018-011003; 

1.18 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços 
pela CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 

119 - respoiisabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, bem 
como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal executados, 

1.20 -. providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais 
apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, qutndo do uso de similar ao descrito nas 
Especificações Técnicas constantes do Edital da TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-011003, sempre que a 
fiscalização da ,CONTRATANTE julgar necessário; 

1.21 - exigir de seus subcontratados, se for o caso, copia da`ART dos serviços 'a serem realizados, 
apresentando-a a Unidade de fiscalizaçao da CONTRATANTE, quando solicitado, 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 	 I'J 

1.22 - responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, 
obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para ãssegurar andamento conveniente dos 
trabalhos;. 

1.23 - submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s) 
dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir 
o originalmente indicado, 

1.24 - garantir, pelo prado mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir 
da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro; 

1.25 - durante o período de garantia de que tratam os itens 1.24 e desta Cláusula, a CONTRATADA 
devera, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada pelo 

,_CONTRATANTE, atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da 
amunicação oficial, e 

1.26 - manter, durante toda a execução dos serviços de reforma, e adequação, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na TOMADA DE PREÇOS n° 
2/2018-011.003. 

2. Caberá, ainda, à CONTRATADA, como parte de suas obrigações: 

2.1 - efetuar õ registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
-CREA; 	 . 	.! 

2.2 - indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros públicos; 

2.3 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra, e 

2.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho 

,CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

1 À CONTRATADA caberá, auida 

.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdõnciários e obrigações sociais previstos 
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE, 

1.2 - assumir, tambem, a  responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espéie, forem vítimas os seus empregados 
no decorrer do fornecimento e do desmpenho dos serviços ou em conexãq com eles, ainda que acontecido em 
dependência da CONTRATANTE, 

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados a 
execução dósserviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscaiE e comerciais resultantes da execução 

TV SÃO JOSÉ N 120 



Estado doPará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 	 /3 \ 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

deste Contrato.; 

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, não 
transfere a. responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto 
deste Contrato, razão pela qual CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa 
ou passiva, com a CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

1.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do 
CONTRAIANTE durante a vigência deste contrato; 

1.2 - e expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se 
houver previa autorização da Administração da CONTRATANTE, e 

1.3 - é vedada a subconti4ttação total dos serviços objeto deste Contrato; 

1.3.1 ã subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela 
Administração da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA . DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS . 

1.' Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica-
ART relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente 

2 O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos devera ter vinculo formal com a 
CONTRATADA e devera ser o indicadona fase de habilitação do certame bcitatorio da TOMADA DE PREÇOS n° 
2/2018-011003. 

'LAUSULA DECIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1 Durante o período de vigência deste Contrato, a execução dos serviços de reforma e adequação serão 
acompanhados e fiscalizados por Comissão da CONTRATANTE, para tanto instituída, permitida a contratação de 
terceiros para assisti-Ia e subsidia-la de informações pertinentes a essa atnbuiçao, devendo 

1.1 - promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Físico- 
Financeiro; e 

1.2 - atestar os documentos referentes a conclusão de cada etapa, nos termos deste Contrato, para 
efeito de pagamento. 

2 Atem ÁIo acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da CONTRATANTE ou outro servidor 
devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o 
especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.  

TV5AO JOSÉ N 120 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE .ACARÁ 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

3. A. CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração da 
CONTRATANTE, durante o período de vigência deste Contrato, para representa-Ia sempre que for necessario 

4. A CONTRATADA deverá manter no local da obra, durante a sua.execução, 01 (um) engenheiro inscrito 
no CREA e aceito pela Administração da CONTRATANTE, que na ausêndá do responsável técnico, se não for o 
próprio, para representa-la sempre que for necessario 

5 O representante da CONTRATANTE anotara em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário a 1  regularização das faltas ou defeitos 
observados. 

6 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE 
deverão ser solicitada', a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes 

•LÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DÕiECEEIMENTO IA REFORMA 

1 r  Após concluído, o objeto deste contrato seta recebido provisoriamente pela Administração do 
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de ate 10 (dez) dias úteis 
contados do recebimento da comunicação escrita encaminhada pela CONTRATADA à CONTRATANTE. 

2 O recebimento definitivo do objeto deste contrato será efetuado pqr Comissão designada pela autoridade 
competente, mediante teimo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo máximo de 30 (trinta) 
dias úteis, necessário a observação, ou a vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observado odisposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93. 

3 Os serviços somente serão considerado concluídos e em condições de ser recebidos, após cumpridas todas 
as obrigãções assumidas pela CONTRATADA: e atestada sua conclusão peIaÇONTRATÁNTE. 

CLAUSULA DECIMA SEX IA - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 A atestação das notas fiscais/faturas referente as etapas dos serviços executados objeto deste Contrato 
»bera ao CONTRATANTE ou a servid& designado para esse fim 

CLAUSULA QECIMA SÉTIMA - DA DESPESA 

1 A despesa com a execução dos serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas de empenho, 
esta a cargo da dotação orçamentaria Exercício 2018 Projeto 0801 123610003 1 004 Construção, Ampliação e 
Reforma de Escolas, Classificação econômica 449051 00 Obras e instalações, Exercício 2018 Projeto 
0801.1236 i 0003 1.005 Construção Reforma, Adequação de Quadras nas Escolas, Classificação econômica 
4.4.90.51.00 Obras e instalações. 

1 1 - A despesa para os anos subsequentes, quando for o caso, sera alocada a dotação orçamentária 
prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Orçamentaria do Município 

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO PAGAMENTO 

1 Obedecido o Cronograma FlsLco Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitara a CONTRATANTE 
a mediflo dos trabalhos executados Uma vez medidos os serviços pela fiscalização, a CONTRATADA apresentara 
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nota fiscal/fatura de serviços para liqüidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem 
bancaria creditada em conta correnteou theque nominal ao credor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação 
dos documentos na CONTRATANTE. 

1 1 - Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização, 

,1 .2 - as medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte 

1.2.1 - quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão 
feitas as medições pela (omissão fisLalizadora da CONTRATANTE, considerando-se os serviços efetivamente 
executados e por ela aprovados, tomandolpor  base as especificações e os desenhos do projeto; 

1.2.2 - serão emitidos os Boletins de Medição dos Serviços, em duas vias, que deverão ser 
,_asrnadas com o De acordo do Responsável Técnico, o qual ficara com uma das vias, 

1.2.3 - as medições deverão ser solicitadas pela CONTRATADA ate o 3' (terceiro) dia útil 
do mês subsequente e a fiscalização terá 02 (dois) dias úteis para executar a medição.  

1.3 - A critério da fiscalização e no exclusivo interesse da CONTRATANTE, as medições poderão 
ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e depositados no canteiro da obra Neste caso, o 
valor a ser levado em conta para efeito de pagamento será o custo dos materiais e equipamentos constante das 
composições de custos unitários apresentadas pela CONTRATADA 

1.11- 1- entende-se por custo a cotação de preço apresentada pela CONTRATADA na 
TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-011003, menos o BDI contratual; e 

1.12- 2- o BDI r&ativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos serviços 
relativos a mão-de-obra e respectivo BOi, serão pagos após a efetiva e completa aplicação dos materiais e instalação 
dos equipamentps 

1.4 - as notas fiscaLs/raturas deverão ser emitidas e entregues pela CONTRATADA a 
,ÁONTRATANTJ, para fins de hquidaçãq e pagamento, ate o dia 22 de cada mês, de forma a garantir o recolhimento 

is importancias retidas relativas a contribuição previdenciaria no prazo estabelecido na alínea "b" inciso 1, artigo 
30, da Lei n°8212/91 

1.4.1 - ,No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues a CONTRATANTE em 
data posterior a indicada no item anterior será imputado a CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos 
moratorios decorrentes 

15 - 0  pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação Øa nota 
fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n° 8.666/93, e verificação da 
regularidade da CONTRATADA junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
CRF. . 

2 O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer, se acompanhada dos comprovantes 
dos seguintes documentos: 	. 

. 	

. 
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2.2 - Matricula da obra rio INSS, e 

2.3 - Relação dos Emprgados - RE. 

3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços 
executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou 
de acordo com as especificações apreseifadas e aceitas. 

4: A. CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato. 

5. Nenhum pagamento será efetutdo à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
/Á\nanceira e previdenciaria, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de 

naIidade à CONTRATANTE. 

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, 
entre a data acima referida e a corresvondente  ao efetivo adimplementu da parcela, será calculada mediante a 
aplicação.. da.  seguinte fórmula: 

EM =1 x N x VP 

Onde........ 

EM = Ençargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = ValorNa.parcela a ser paga. 	«. 

= taxa de compensação financeira =- O Ol 6438, assim apurado 

(TX/10Ô)1 = (6/100) 1 = 0,000i438 

365 	..,j365 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

6.1 - A compensação fiianceira prevista nesta Clausula será irídcluida na fatura/nota fiscal seguinte ao 
daoconéncia 

CLAUSULA DECIMA NONA - P4 ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

1 O presente Contrato poderá s r alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei no 8. 666/93, desde que 
haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, adequadas a 
este Contrato. 

2 A CONTRATANTE poderá alterar unilateralmente este contrato nos seguintes casos: 
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2.1 - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica 
aos seus objetivos; e 

2.2 - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 

1. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser 
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos l 
e 2°, da Lei n° 8.666/93. 

1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou 
"'\pressõe que s, e fizerem necessários, ate o limite ora previsto, calculado sobre o valor contratado, e 

1.2 - nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta clausula, e 

1.3 - nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo as 
supressões,resultantes do acordo celebrado entre as partes. 

2. Em caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no local 
dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e 
monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos evntualmente decorrentes da supressão, 
desde que regularmente comprovados. 

CLÁUSULA ,VIGÉSIMA PRIMEIRA DAS PENALIDADES 

1 O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprupepto das obrigações estabelecidas neste 
Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,3% (zero vírgula três por dento) por dia e por ocorrência sobre o 
valor total deste Contrato, até o máximo de 10% (dez por cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, ima vez 

,comunicada oficialmente. . 
2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a.prévia 

defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções 

2.1 - advertência, 

- multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução deste 
Contrato, rêcolhida no prazo de IS (quinze) dias, contados da comunicação oficial; 

2.3 - suspensão temperaria de participar em licitação e impedimento de contratai com a 
Administração da CONTRATANTE pelo prazo de ate 2 (dois) anos, 

2.4 - declaração de inidóneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem, os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com babe no subitem anterior.  

\ 
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3. Pelos, motivos que se segiffim,principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas no 
item anterior: 

3.1 - pela não apresentação da apólice de seguro contra riscos de engenharia, conforme disposto na 
Clausula Sexta, 

3.2 - pelo atraso na execução da obra, em relação ao prazo proposto e aceito; 

3.3 - pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro; 

3.4 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da obra, que vier 
a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto 

rtelecid0 pela fiscalização, contado d: data da rejeição; e 

3.5 - pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se 
efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias,  ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data de 
rejeição. ...... 

3.6 - pelo descumprimetp de alguma das Cláusulas e dos pra4s estipulados neste Contrato e em sua 
proposta. 	 '. 

4. Além, das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição 
no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capitulo IV 
da Lei n.'. 8.666/93. 	 . 

5 Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pela 
Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta Clausula, a 
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas 

6. 'As sanções  de advertência, sispensão temporária de participar em, licitação e impedimento de contratar 
com a Administração da CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

'dministração Pública poderão ser alkadas à CONTRATADA juntamente 'com as de multa, descontando-a dos 
pagamentos a serem efetuados. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA :-, DA RESCISÃO 

1 A inexecução total ou parcial leste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 
da Lei n°8666/93 

1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa 

2,1  A rescisão deste Contrato podea ser 

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos 1 a XII e XVT do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a 
antecedeni.ia mínima de 30 (trinta) dias, 
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2.2 - amigável, por acGdo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração da CONTRATANTE; e 

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matériad 

3: A rescisão administrativa OU: amigável deverá ser precedida 	 escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA DAS CONSIDERAÇÕES ESPECIFICAS 

1. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS n°2/2018-011003, serão resolvidas pela CONTRATANTE. 

2 Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada devendo a CONTRATADA estar 
ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada serviços constantes das Especificações. 

3. .A CONTRATADA ficará obrigada a executar fielmente os serviçs programados nas especificações, não 
se admitindo modificações sem a previa consulta e concordância da CONTRA  ANTE 

CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA CONTRATADA 
..Y: 	 . 

1.. Este Contrato fica vinculado áos termos da TOMADA DE PREÇOS n.° 2/2018-011003, cuja realização 
decorre da autorização da CONTRATANTE, constante do processo licitatorio ri. "   2/2018-011003, e aos termos das 
propostas da CONTRATADA.  

CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO FORO 

1 As questões decorrentes cia execução deste histrumento,í que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas na Comarca do Município de ACARA, com exclusão de qualquer outro, por 
mais pnvtleiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso 1, alínea "d da Constituição Federal 

2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o preser4e Contrato em 3 (três) vias de igual teor 
e forma, para que surtam um só efeito as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo 

ACARÁ 
 - 

PA,emde  

CONTRATANTE 
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