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Municipio Atará  

ESTADO DO PARA 

PRLiFEITuRA MUNICIPAL Do:AcARÁ 
PODER EXECUTIVO 

EDITAL. C'•ETOMADA DE PREÇO N°. 01102IZO18 - CPL 
PROCESSO N°.0110021201t 

DATA DA REALIZAÇÃO: 25/1012018 
HORÁRIO DE INICIO DA SESSÃO: às 09h00min (hor ár io oficial de Brasília - DF) 

LOCAL , , Prefeitura do Município de Acará - Pará 

O MUNICÍPIO  DE ACARÁ ESTADO DO PARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ/PA, 
com sede a Trav. São José o° 120, Bairro Centro, cidade;: de Acará/PA, por intermédio da 
Ilustríssima Sra. Prefeita Municipal de Acará/PA, mediante Cômissão Permanente de Licitação 
designado pela Portaria i U41:'2017-GAB, de 02 de janeiro dê 2017, publicada em 02 de janeiro 
de 2017, quadro de L.v$sos  Ia Prefeitura Municipal do k;ará - Pará, torna púbtico para 
conhecimento dos interesadc0 que fará realizar processo Lcitatorio na modalidade TOMADA 
DE PREÇO, tipo: MENOR PREÇO, regime de execução indireta e empreitada por: PREÇO 
GLOBAL, POR ITEM, nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos 

A sessão de processamento da TOMADA DE PREÇO será realizada no horário e data 
supracitados rio item Ob (se is) e seguintes, e será conduzida pelo Presidente e Membros da 
Comissão Permanente de licitação, designados nos autos do processo em epígrafe, 
acompanhada pela Assessoria Técnica e Jurídica do Município e demais interessados que se 
fizerem presentes Na ausêitc!a  ou impedimento de qualquer um dos membros da Comissão 
Permanente de Licitação indi4ado neste Edital, poderão atuar outros servidores oficialmente 
capacitados .e designados péiaadministração municipal.. 

O Edital Completo e maiores informações poderão ser obtidos na Sala do Departamento de 
Licitações, prédio da PrefeiLura Municipal do Acara, Estado do Para, sito a Trav, São Jose n° 
120, Bairro Centro, cidade de Acara/PA, no horário das 09h00min as 13h00min, a partir de sua 
pubkação nos órgãos oficiai de publicidade, até a penúltima data anterior aquela esipulada 
para sua abertura, desde que a empresa tenha feito a visita ,técnica e a caução da garantia da 
proposta, local este disporFvel também a partir da pubhcação do edital onde possa ser 
examinado e adquirido o projeto básico e demais elementos constantes de seus anexos 

1 DA LEGISLAÇÃO REGE .NI E DA LICITAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

1.1. O procedimento Iicta i obedecera, integralmente, a Lei Federal n° 8 636/93, a Lei 
Complementar n° 123106' suas alterações e demais normas e exigências legais e 
regulamentares pertinentesy te Edital, inclusive no tocante a fiscalização e acompanhamento 
pela Prefeitura Municipal d e pr. a rá/PA. 

2. DO OBJETO 
 

2.1. A presente l;citaço bern.orno objeto a Contratação da Empresa de engenharia para 
reforma :..e ampliação das esiola: Ronaldo Passarinhe; Castelo Branco; Geraldo Jose de 
Lima, Sítio Novo, 5 f-ï.rt.tsco de Assis; Manoel Gonçalves II, Ebenezer Vereador 
Matos Feio e Vista I4nvà dc:. Jesus neste Município de øcará - Pará, conforme: Pojeto, 
Planilha Orçamentarin, E s~,elíficações e Normas Técnicas, constante dos ariexosesta 
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TOMADA DE PREÇO, que \São partes integrante e indixisivel do 
convocatório. 

3. DO PRAZO 

presente instrumento 

ai. •A execução da obra deverá ser realizada num prazo máximo 90 (noventa) dias 
consecutivos, a contar da emissão da AES (autorização de execução de serviços) pela 
Prefeitura Municipal de Acara/PA 

4 DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO 

4A. t.valotglobal  máximo estimado pela Prefeitura Municipal de Acará para a realização da 
fl 

 

obra :está Ém  conformidade com o disposto no inciso X do art. 40 da Lei n. 8.666193. 

414 O valór estimado da presente Licitação e de R$ 966.788 i  19 (novecentos e sessenta e seis 
mil e setecentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos) 

S. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas decorrentes da contratação da obra, objeto desta licitação correra a conta da 
dotaçãõ orçamentaria previstas no orçamento financeiro do ano de 2018 

DOTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO E. 

12.Ó0.i .015 
Construção, reforma, Amphação:Aparélhamento 

das Unidades Esc 
4.4.90.51.00 

6 DA ABERTURA, DIA, HORA E LOCAL 

' 6.1. 0 ,  recebimento dos envelopes relativos a habilitação e a proposta será efetuado da seguinte 
forma:'  

6 1 i No dia 2511012018 dQ 08h45min as 09h00min, recebimento dos documentos de 
credenciamento e recebimeitb dos envelopes contendo à', documentação de habilitação e 
propostas de preços, que 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. Nâ.d*:ha.,èndo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil 
subsequente; mesma hora e 19cal, salvo por motivo de força:  maior, ou qualquer outro .::fator ou 
fato imprevisível 

7 DA PARTICIPAÇÃO 

7.1. Podera participa r desta licitação qualquer pessoa jurídica de direito privado, cujo ramo 
mercantil seja pertinente com o objeto da mesma que 
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7.1.1. Atendam às condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação 
exigida para' habilitação. 

7.2. A licitante 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, § 3° da Lei n° 8.666/93 
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 
alterações posteriores. 

7.4. Não poderão concorrer direta oú indiretamente nesta licitação: 

7.4.4_. Servidor ou dirigente de qualquer Órgão oú 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 arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 
proposta depreços, independente do resultado do procedimento licitatório; 

7.6. Nenhuma empresa ou instituição vinculada à entidade licitante será elegível para participar 
deste processo licitatório. 

7.7. Não será admitida nesta licitação a participação de: •  

a) Consórcio de empresas, sóS nenhuma forma; 

b) Empresa• declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública 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 Pública Direta e Indireta da União, Estados, 
Municípios ou Distrito Federal'; 

d) Empresa que se encontre Si processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação; 

e) Autor do projeto de engeataria, pessoa física ou empresa da qual dito autor seja dirigente, 
gerente, acionista ou controlador, responsável técnico ou subcbntratado. 

f) Empresa que entre os dirigerttes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital com direito de voto ou controladores, responsáveis técnicos ou subcontrat dos, 
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haja alguém que seja servidor público, 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 (Acôão n° 
607/2011-Plenário, TC-002.1.2812008-1, rei. Min-Subst. André Luis Carvalho, 16.03.2011); 

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 n° 179312011 -Plenário, TC-011. 64312010-2, 
rei. Min. Valmir Campelo, 06»07.2011). 	

. 

8 DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

8 1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo lictatorio deverão ser solicitados por 
qualquer pessoa e enviados por escrito, ao Presidente da GQmissão Permanente de Licitação 
em até. 05.i(cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por uma 
das seguintes formas: . .. 

81.1. Mediante entrega protocolizada; 

8.1.2..Para o e-mail: licitacao_acara@hotmail.com.  

8. 1.1 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: 
licitacaoaacara@hotmaiI.com,  para 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. 

8À E de exclusiva responsabilidade do interessado —à obtenção de adendos e/ou 
esclarecimentos, não podendo alegar desconhecimento em relação às informações 
disponibilizadas relativas ao Edital. » 

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

9 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATORIO 

9.1. E facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos da presente licitação, ate 
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 Co  de 
Licitação,, julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis. 

PREFEOtJRA DE 
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9.1.1..ós•pedidos de impugnaão deveram ser protocolados 5o seguinte endereço: n&Sala do 
Departamento de Licitações, prédio da Prefeitura Municipal .do Acará, Estado do Pará, sito à 
Trav. São. José no 120, Bairro Centro, cidade de Acará/PA, no horário de 09h00min as lShOOmin 

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 
recebirnentce abertura dos envelopes Documentação, apontando as falhas ou irregularidades 
que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso 

9.1 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedira de participar do processo 
licitatôrio ate 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 
repubhcado,.pa forma determinada 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 
ComissãÕPermanente de Licitação, quer através de recurso administrativo, quer por ação 
judicial,  fica.ciente que, tendo seu pleito denegado, poderá ser acionada judicialmente para 
reparàr a. dilação temporal e os danos causados a Administração Pública pela ação 
procrastinatorpa 

9.6. As:.xespôstas às impugnações prestadas pelo Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação serão anexadas nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta 
por qualquer ínteressado.  

10 DA VISTORIA TÉCNICA 

10.11 A 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) Nestecaso, nenhum licitante, em nenhum momento, poderá alegar desconhecimento do local 
e das condições de execução do objeto licitado, muito menos como pretexto para não executar a 
obra nos termos requeridos neste Processo Licitatorio 

b) É,de.responsabilidade da Contratada a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua 
omissão na verificação dos locais de execução do objeto licitado 

10.2.0...licitante poderá vistoriar o local onde será executado o objeto desta licitação até o 
segundo dia útil anterior a data fixada no preâmbulo deste Edital, com o objetivo de inteirar-se 
das condições e grau de dificuldade existente A vistoria deverá ser realizada pelo represeptante 
legal da empresa, devidamente credenciado e previamente agéndado na secretaria muni Cal de 
obras?...., 

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

11. DA REPRESENTAÇÃO EDO CREDENCIAMENTO 

11.1. Cada credenciado poda -e' representar apenas uma licitante. 

11.2. Tratando-se de propi ietáro ou sócio 

11.2.1. Cópia de docurr.ento dc identidade de fé pública com fotografia, devidamente autenticados 
em cartório ou pela Cc"nis. 

11.2.2. Cópia do ato corstitu v ) e alterações contratuais ou cópia do ato constitutivo na sua forma 
consolidada, devidamente '.gntrado na Junta comercial, devidamente autenticados em cartório 
ou pela Cúmissão. 

11.3. Tratando-se de Prc.cu.d. r 

11.3.1. Cópia de documento de, identidade de fé públicacom fotografia. devidamente autenticados 
em cartório ou pela Corrusstr 

111.3.2. Termo de creJe'c".me'o (conforme modelo do anexo II) devidamente autenfcado em 
cartório 011 Procuração of:g.! ou cópia autenticada) com poderes para representar ""e presa  
em licitações, ou especiiceu,er.Le, para este certame e suas respectivas fases. 

11.3.3. Cópia do ato constitutivo e alterações contratuais ou cópia do ato constitutivo na sua forma 
consolidada, devidamente regtrado na Junta comercial. devidamerite autenticados €m cartório 
ou pela Comissão. 

11.4. A licitante deverá jutar ainda aos documentos de credenciamento cópia do termo de 
retirada deste edital e do ceri ficado de registro cadastral, NÃO sendo aceito o credenciarnento da 
licitante sem o mesma 

11.5. O representante legai da licitante que não se credenci?r perante a CPL ficará impedido de 
participar do certame, de deciarar a intenção de interpor recutso, de renunciar ao direito de 
interposição de recursos &r1fhn, para representar a licitante durante a reunião de abertura do 
envelope "Documentos".  

11.6. Corna Condição r.'ek4 ac credenciamento a CPL verificará o eventual descumprirnento das 
condições de participEcâi, Especialmente quanto à exisênc:i de sanção que impeça a 
participação ,no certame ou n ItJura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

11.6.1. Cadastro Na'. enal de empresas inidôneas e suspensas - CEIS, mantido pele 
Coritroladoria-Geral da .q:tr 

Travessa São 	:i °  ',:'- 	' cl. Matriz ,  Centro -Acará(Parâ -cEP eb:90-6j0 
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11.6.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. 

Administrativa, 

111.6.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante 

11.6.4., Constatada a existência de sanção, a CPL NAO credenciará a licitante, por falta de 
condição de participação. 

11.7. Todos os documentos relativos ao credenciamento e do representante devem estar fora dos 
envelopes de documentos de habilitação e de proposta. Os documentos apresentados rio ato do 
credenciamento poderão ser usados como sendo parte dos documentos da licitante desde que 
não comprometa a lisura do cetame 

fl 
11.8. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser 
como.çouvinte . . 

12 DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

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

ENVELOPE N° 01 (HABIIJTAÇAO) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PARÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TRAV. SÃO JOSÉ N° 120, BAIRRO CENTRO, ACARAIPA 
NUMERO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE 
DATA .E HORA DA ABERTURA: 

- 	 DCC. .TflitiiftflA nr DDPrn IdO n4lnn9nnlQrDi 

ENVELOPE N°02 (PROPOSTA) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA - PARA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TRAV. SÃO JOSÉ N° 120, BAIRRO CENTRO, ACARÁIPA 
NUMERO DE CNPJ E RAZÃO SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE 
DATA E HORA DA ABERTURA 
REFTOMPDA DE PRECO W0  01100212018—CPL 

12 1 1 Os envelopes deverão estar lacrados e rubricados, sendo abertos somente em publico 
pelos membros da Comissão 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 deyerãó estar: assinado e rubridados pelo representante Ie9aI da 
licitante e organizados sequencialmente em ordem cronológica, de acordo com o solicita4lo nos 
tens 13 e 14 do edital, sob pena de inabilitação e desclassificação 

PREFEITURA DE - 

5 i4Ç4 
Travessa São José no. 120 -Praça do Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-900 	

74t 



ia 
M=lpiora 

ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACAPA 
PODER EXECUTIVO 

13 DO ENVELOPE N°01 - HABILITAÇÃO 

13 1 Apresentar, dentro do ENVELOPE no oi, lacrado, oá seguintes documentos seguir 
discriminados 

132 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURIDICA 

/ 
112 1 Copia do RG e CPF dos sócios da empresa Licitante devidamente autenticado em 
cartorio ou por servidor pubLo mediante a apresentação do original; 

13.2.2. Registro comercial, no dSO de empresa individual, 

13.2,3. Ato constitutivo, ristati to ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades ^0 E ciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de sa i ,,; administradores;  a Lei n° 1040612002 (Código Civil Brasileiro), 

13.2À Inscrição do ato cuii',tituiivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 

13.2.5. Decreto de autorizriç.c o, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no pais, e ate de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a a1Nidade assim o exigir.  

Obs O contrato social oodera ser apresentado na sua forma consolidada.  

13 3 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

13.3.1. Comprovante de iz iseri ção no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda (CNPJ-MF), 

13.3.2. Prova de inscrição lu (adastio de Contribuintes Estadual, Distrito Federal, ou municipal, 
relativo a sede da licitante per mente ao seu ramo de atividade e compatível com objeto desta 
licitação; 

13.3.3. Certidão Conjunta Ne'g ftivd de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa 
da União, regularidade a Seguridade Social ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Receita Feder al d Brasil (RFBB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), da sede da licitante; 

13 34 Certidão Negativa 	ributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Fazenda Esta u ii, da sede da licitante ou Ce 4idao de Não Contribuinte, 

13 .15, 5 Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positivacom efeito nqgativo, 
expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte, 

/ PREFItTURA DE S 
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113.3.6 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei 

13.3.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 6NDT, nos termos do Título Vil-A, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Le n° 5 452, de t° de maio de 1943 
(Lei n9, 12.440, de 07 de junho de 2011). 

134 DOCUIVIENTAÇAO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

13.4.1. Certidão de Reyistro Quitação Pessoa Jurídica do CRENCAU, de sua respectiva 
Região, com validade a data de apresentação da habilitação devidamente atualizada em todos 
os seus dados cadastraç e contratuais, devendo constar nesta que existe em seu quadro 

' engenheiro civil, 

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

113.4.2.11 Comprovante de que o responsável técnico htegra o quadro permanente da 
proponente, na data Revista para entrega dos invólucros, que devera Ser feita mediante a 
apresentação da cop0a da carteira de trabalho autenticada em cartório ou pela Comissão ou 
cop'i do contrato de pii taçãõ de serviços autenticado em cartório ou pela Comissão 

13422 O item anterior reiCre se ao responsável técnico que não seja sócio da proponente 

13.4.3. Certidão de Acervo. 1 Ócnico devidamente emitida pelo CREA ou outro conselho 
competente comprovando que o responsável técnico do proponente, tenha executado obra ou 
serviço de caracteristc's semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior 

' 	relevância e valor sigrHfc'a 1 irn cio objeto da licitação 

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

13.44. Atestado de capacidrue técnica devidamente registrdo no CREA ou outro conselho 
competente, comprovanou !1L o proponente tenha executado serviços de características 
compatíveis com o objeto desta licitação ou serviços similares de complexidade tecnológica e 
operacional superior. 

13.4.L:AIDeclaração de Visita Técnica faz parte deste item, e1erá que vir dentro do Envelope n° 
01 (HABILITAÇÃO), a não apresentação da mesma, implicara na inabilitação do licitante 

135 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO 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 emprsa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados c\r 
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indices 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, apresentai documento que altera aquela demonstração devidamente 
arquivada na Junta Comercial e/ou Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas.  

13.5.1.1. O balanço Patrimonial referente ao ultimo exercicio 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 paralisalas,  que 
ainda não tenha balanço final de exercício, deverão apresentar 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 indices deverão ser demonstrados por cálculos efetuados por contador ou técnico 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, os quais deverão ser 
extraidos da demonstração do Balanço Patrimonial devidamente registrado no Órgão 
competente [na forma da legislação 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 sdu termo 
de abertura, documento comprobatorio de registro na junta comercial e termo de encerramento, 
auténticados em cartório ou pela comissão, bem corno o Certificado de Regularidade 
Profissional - CRP (atualizada) com finalidade balanço patrimonial Poderá, também, ser 
apresentada copia da publicação em jornal, devidamente autenticada 

d) DEMONSTRAR, a boa situação financeira cia licitante será pvaliada pêjos lpdiçes de Liquidez 
Gera) (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou igual a QI (um), 
resultante da aplicação das fórmulas abaixo, corwvaloS extràiMsde(eubalânçp patrimonial 

di) Indice de Liquidez GerallLG) maior ou igual a 1, obtida pela formula: 
AC+RLP 

LG= ------------------- 
PC + ELC 

d.2) Indice de Solvência Geral (SG) maior ou igual a 1 obtida pela formula: 
AT 

SG=.  ------------------- 

PC±ELC 

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

LC= ------------------- 
PC 

OBS Os fatores constantes das formulas acima serão extraídos do balanço patrimonial 
exigido no (tem 13.5.1. deite Edital, em que: 

/ 
't 	PREFEITURA DE 

3 
Travessa São Jose n° 1 20 — Praça dg Matriz centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-0 00 



ia 	fl\ 
M=Cipiora  
ESTADO 00PARA 	 R~ 

PREr-EITURA MUNICIPAL DO ACARA 
PODER EXECUTIVO 

AC - Ativo Circulante 
RLP:- Reãlizável em Longo Prazo 
PC - Passivo Circulante 
ELE- Exigívsl em Longo Prazo 
AT - Ativo Total 

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

13.5.3. Garantia de í'ropostá — A licitante prestará garantia correspondente a, 1% (um por 
cento) do valor estirri4do pan a contratação, referente ao prazo de validade da proposta, 
optando por uma das nir dalida les previstas no art. 56, § 1 0 , da lei n°8 666193 

13.5,4..Se.a opção dagaranti:. for Caução em Dinheiro, o licitante deverá tomar as seguintes 
providências: 

13.5.4.1 — Se for realizada 2. caução em dinheiro, a empresa devera depositar na Conta 
Correbte 43006-4 — Banco do Brasil SIA - Agencia 4014-2, em favor de Prefeitura Municipal de 
Acata-Tributos 

13.5..4.2.0 Certificado de Recc1bimento de Caução e o comprovante da garantia de manutenção 
da proposta (completa) deverão vir dentro do envelope n° Cl (HABILITAÇÃO). 

13,5i4'3, A garantia arestada, só será liberada após a decisão que inabilitar ou desclassificar a 
licitantedesde que nio 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: Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial. 

113.6.6-Certidão especifica emitida pela Junta Comercial. 

13.5.7. Certidão de inteiro teor emitida pela Junta Comercial. 
'.,. 	 .. 	 . 	7 

13.5?8.Alvará de funcionamcnto expedido pela Prefeitura Municipal  do domicílio da empresa. 

136 OUTROS COMPROvMfflES E ELEMENTOS 

13.6.1. Declaração da ErnpresQ de que não possuem em seu quadro, trabalhadores menores de 
14 d 18 anos, conforme dispõe o inciso XXXIII do Art. 7 0  da Constituição Federal, conforme 
(Anexo .111). 

7H 

13.62.. Declaração de que puropre todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital, quanto 
ás bndiçõÕs de habilitação jurídica, qualificação técnica, quahfbação econômico-finat;c ira e 

<d 	PREFEITURA tiI 
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regularidade fiscal bem oric de que está ciente e concorda com o disposto no Edital em 
referência (Modelo— Anexo V): 

-7 

13.6.1 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação 
atestando a inexlstÊ rw1a e circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo 
licitatÓrio, (Modelo -. Anexo VII). 

136.4. Declarações icr''DeoIaraçâo de autorização para investigações complementares; 
Declaração de fidelidaa%>e veracidade dos documentos apiesentados e Declaração que não 
emprega servidor público co:'&rme (Anexo XVI). 

13.6.5.'A não apre.ertaç'a ds documentos acima reterencados implicará na inabilitação do 
licitante. 

13.6.6. No caso de a cetdão conter a informação "Esta certidão só e valida no original", não 
será, acêito'na forma autenticada. 

1367 Os documenii, apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do 
proponente Os documeito, que não possuirem prazo de validade, somente serão aceitos com 
data não excedente a 90 (rio tenta) dias, da expedição, ressalvada a hipótese de a licitante 
comprovar que o docurneo, tem prazo de validade superior ao convencionado, mediante 
juntada da norma legeí per•inerte. 

13.6.8. Os documentos er,tidos pela INTERNET, somente ierão aceitos dentro do prazo de 
validade e após a confirrnacáõ'la autenticidade nos respectivos site.s. 

13 6 9 A comprovas ão de lé2sji landade fiscal das microempre ,a. e empresas de pequeno porte 
somente será exigida r3ara )feito de contratação, observado o disposto nos § 1 0  e 20  do art.  
43 da LC n° 123/2001 at€çõec  posteriores 

136 10 As miei oernp'esa a empresas de pequeno pare deverão apresentar toda a 
documentação exigida para &eito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apreSntea'lguma res.trição  

136 10 1 Na hipótese o'rra descrita, havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade. fiscal das microenpresas e empresas de pequev'o porte, será assegurado o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, (tIJO t 'rmo inicial correspondera ao diomento em que o proponente for 
declarado o vencedor do 't me, prorrogáveis por igual período, a critério ia Administração 
Publica, para a regutaizaão d id cumentação 

136 102 A não reç lriziio da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 
implicara na decadência cio ir sito da microempresa ou empresa de pequeno porte vencedora a 
contrataçãosem prejuízo &s sanções previstas no art. 81 'da Lei no 8.666, de 21 de junho de 
1993, sendo facultado a drï inistração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, visando adjudica o objeto licitado ou ainda poderá ser revogada a licitação1.  

Travessa 5o Jose n 1 . 120 - Praça d iMatnz centro - Acará/  Para - CEP 66690 (00 
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1 3.640. 3;. Em se tratando de microempresas e empresá de pequeno porte deverá ser 
apresentada, ainda, declaração de que detêm tal condição, segundo previsão do art. 11 do 
Decreto .p° ;  6.20412007, para que possam gozar dos benefícios outorgados pela Lei 
Complementar n° 123106 e atualizada pela Lei Complementar n° 14712014, podendo ser utilizado 
o modelo. constante do (AnéxojV). 

13 6 104 A falsidade de declaação prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006 caracterizara o crime de que trata o art. 299 do Codigo Penal, 
sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista no subit?m 14.1 
destÕeital•. . . . 

13 6 11 Os documentos mencionados neste Capitulo deverão referir-se exclusivamente ao 
estabelecimento da licitante, vigentes a época da abertura da licitação, podendo ser 
apresentados em original, ou por qualquer processo de copia autenticada por tabelião de notas, 
ou por copias 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 

113.15A2 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 a documentação ou as propostas, exceto a promoção 
de diligências que a Comissão entender necessárias, bem corno a autenticação de documentos 
pela Comissão Permanente de Licitação, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução 
do process.o.licitatôrio ou para instrução de eventuais recursos .interpostos. .. 

113.6.11: 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 devera ser apresentada em 01 (uma) via impressa, isenta de 
emendasçjrasuras, ressalvas, alterações ou entrelinhas, em envelope fechado (ENVELOPE 02), 
contendo na sua parte externa e frontal, alem 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 Preços poderão conter outros dados e informações que a critério do 
licitante, sirvam para melhor documentar e esclarecer os serviços a serem executadas 

14.1.2,, Não serão permitidas emendas rasuras, ressalvas, adendos, alterações, acréscimos, 
substituiçôes 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 
Permane.jade Licitação, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do ppocesso 
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 número do Cadastro Nacional de pessoas 
Jurídicas, no Ministério da Fazenda - CNPJ do Ministério da Fazenda, 

14.4. A Proposta de Preço devera conter (Anexo VIII) 

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

a)Orçaffiento constante de plariilhas com indicação de preços por item, unitário e total, em 
moedatorrõnte do país (Anexo IX). 

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

c) Composição de custos unitários (Anexo XI). 

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

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

f) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data da abertura 
da Licitaçã..::. 

g)Crpnograma físico-finãnceiro o qual indicará o início e o término da execução de to-das as 
obra.(Anéxo: XIV): 

h) Declaração explicita 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 
comprometeu 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° 8666193 e suas 
alterações. Comunicação formal da Prefeitura Municipal de Acara, na forma do art. 69 
combinados 'cõm 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 

1:' 1 	 PREFEITURA DE * 
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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 obras, expedido pela Prefeitura Municipal de Acara, em consonância 
com as disposições legais pertinentes 

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 à plena execução da obra, excluída a Prefeitura Municipal de Acara 
de qualquer solidariedade. 

14.7. As empresas deverão qp1esentar, 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 licitação será processada e julgada nos termos da Lei n° 8. 666193 e suas alterações e 
suplementada pelas demais legislações vigentes que regem a matéria.  

15.2., Da sessão será lavrada ata circunstanciada que registrará todas as ocorrências que 
interessem ao julgamento da licitação 

15.3. As reuniões para recebimento e abertura dos invólucros 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 registrdo em ata, em ambos os casos 

15.5. A Comissão inabilitara o Licitante e desclassificara as propostas que não contiverem as 
informações requeridas nos itens 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 

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

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

'-1 •wF 
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expressa, mediante a assinatura do "Termo de Desistência de Interposição 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 cofre ate a data marcada para a 
realização de nova sessão, devendo constar em ata essa ocorrência, com a indicação da 
quantidade de envelopes recebidos. 

15.10. Após o Presidente da Comissão Permanente de Liçitação declarar encerrado o prazo 
para recebimento dos envelopes, com os documentos de habilitação e com as propostas, 
nenhum..•pt•o 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 

15.13. , A critério dá Comissão Permanente de Licitação, não serão considerados motivos para 
inabilitação ou desclassificação as simples omissões formais, na documentação ou proposta, 
que sejám irrelevantes, não prejudiquem o perfeito entendimento da proposta e não 
comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatorio 

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

16 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

16.1. Nó julgamento das propostas classificadas por atender aos aspectos documentais 
expliãitãdos.:.no item "Envelopp 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 propessara a abertura dos envelopes 
das Propostas dos licitantes habilitados, desde que tenha ,havido renúncia expressa e unânime 
do ditÉitodé 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 

PREFEITURA DE 
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16.4. Serão desclassificadas as propostas que sejam omissas, vagas, imponham condições, 
ocasionem duvidas quanto do seu teor, contenham preços excessivos ou manifestamente 
inexequíveis ou não atendam aos requisitos deste Edital e seus 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 PermanQnte de 
Licitação proceder às correçõett  necessárias, inclusive com relação ao preço global 

16.7. Serão desclassificadas as propostas 

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

16.7.2 Com o valor global superior ao limite estabeiecido ou com preços manifestadamente 
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 art 48 da Lei n° 8. 666193 .  

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

16.9..No 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 

' 	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. Ente r.de-se por empate aquelas situações em que às propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 10% (dez por cento) 
superiores ao melhor preço obtido (menor proposta) 

16.9.1Ami.cioemprSa ou &fptesa. de pequeno porte mais ,4oem classificada deverá declarar, 
por escrito, que aceita oferecer proposta com valor inferior ao do primeiro colocado, no prazo de 
30 minutos, nos termos do art 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 fávor o objeto licitado, preenchidas as exigências deste Edital e seus anexos 

16.10. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
prevista no subitem anterior, serão convocadas as propostas remanescentes que porventi)ra se 
enquadrarem na ordem cftssificatoria, para o exercício do mesmo direito 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

16. 10.1. O tratamento diferenciado a que aludem os subitens anteriores somente se aplicará 
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada Øor microempresa ou empresa de 
pequeno porte 

16.11. Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a bômissão 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 a fase de julgamento, será aberto o prazo para a interposição de 
recursos, que havendo desistência expressa da interposição, dar-se-á prosseguimento aos 

.r\ 
trabalhos.; H 

17 DOS RECURSOS 

17 IDas 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 0  da Lei n° 8.666193 e suas 
alterações, dirigidos por escrito à autoridade superior, por intermédio da Comissão Permanente 
de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, 
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informados 

17.1.2.'0 recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso 1 do art. 109 da Lei n° 8.666193 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. O recurso interposto na forma do art. 109, da Lei n° 8666193 devera 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 partir do primeiro dia útil subsequente 
ao recebimento da comunicação efetuada pela Prefeitura Municipal de Acará podendo, ainda 
qualquerlicitante, 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 Mantida 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 decidira sobre a sua procedência ou não, após manifestação da 
AssessoriaJuridica da Prefeitura Municipal de Acara 

18 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 

181 DA ADJUDICAÇÃO 

PREflITURA DE - 

ÂCARA 
Trayes?SãQ José n° 120- Praça da Matriz. Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690400 	) 



(a 
Munic7Øo Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO Ai-ARA 
PODER EXECUTIVO 

18.1.1. 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 à 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 a devida 
pubhcação nos órgãos oficiais e/ou no quadro de aviso da unidade gestora 

19 DA CONVOCAÇÃO DO LIITANTE VENCEDOR 

19.1;Atéaassinatura do contrato, a Prefeitura Municipal déAcará 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, técnica 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 ficitante 
vencedor para que preste, norazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da comunicação 
oficial, a garantia de execuçãp 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 
corresponderia 3% (três por cento) do valor do contrato 

19.3.. Prestada a garantia, a adjudicatária será convocada para assinatura do contrato, dentro do 
prato 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 :8  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•é. licitante vencedor não prestar a garantia ou desistir de retirar o termo de contrato ou 
instrumento equivalente ou deixar 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 suas 
alterações,  

PREFEITORADE 
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Mun;c7o4  Atará 
ESTADO 00PARÁ 4: 

PREFEITURA MUNICIPAL DO A CARA 
PODER EXECUTIVO 

20 DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 

20.1. A Prefeitura Municipal de Acará poderá além das hipótõèes previstas no item antior, 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, anular no todo ou em parte, o procedimento licitatorio 

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

20.3. A anulação do procedimento liutatorio, 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 dirigido a 
autoridade superior competente, na forma do inciso 1, alínea "C' do art. 109 da Lei n° 8. 666193 e 
suas alterações 

21 DA RESCISÃO 

21.1. A rescisão das obrigações decorrentes da presente licitação se processara 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 obras 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 escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 
custódia autorizado pelo Banco do Estado do Pará 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 5/A - Agencia 4014-2, em favor, de Prefeitura Municipal de Acará-
Tributos, 

22À 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 A garantia será renovada sucessivamente ate o termino do contrato e sempre que seu 
valor ,  sejai objeto de alteração, utilizando-se para tal o índice Geral de Preços do Mercado 
(lGP-M) fornecido pela Fundação Getulio Vargas 

'0 áf 	PREFED URA DE 
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ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

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

23 DOS ÔNUS E ENCARGOS 

23 . 11, Serão de inteira e exclusiva responsabilidade da firma vencedora na forma do ad 71 da 
Lei n° 8 666/93, 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 

23.111. A inadimplência da Cqntratada para com os pagamentos acima referidos não transfere o 
ânua daresponsabi[idade à Contratante, nem poderá onerar o contrato. 

23.2. Gabará ao licitante vencedor: 

a) Responder pelos danos eventualmente causados às instalações dos prédios, mobiliário, 
maquinas 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 medidas necessárias ao atendimento de seus empregados 

c) Manterem atividade o número de empregados contratados; 

d) Nãótransferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da 
Contratante, 

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

f) Assumir.. inteira responsabilidade pela execução das obras, nos termos constantes nos 
Anexos deste Edital, devendo 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 às normas da ABNT; 

g) Responsabilizar-se inteirsrnente pela boa execução das obras, pelo fornecimento dos 
materiais conforme esoecftação técnica e mão-de-obra qualificada, bem como pelo fiel 
cumprimentada programação desses serviços, previstos neste Edital e seus anexos; 

h) Cumprir as exigências leoa s sobre higiene e segurança do trabalho, inclusive promovendo 
pale$ras sobre o assunto para os seus empregados, 

t 	
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ESTADO DO PARA 

PREFeITURA MUNICIPAL DO A CARA 
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) Exercer controle sobre assi4uidade e pontualidade de seus empregados; 

k) Manter no local da obra flu serviços de engenharia o "Ltro Dario" que será destriado as 
anotações de ocorrências diirias assim como as comunicações com a Fiscalização da 
Prefeitura Municipal de Acarn 

24 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

24.t.;Q.Coritrato a ser celebrado com a licitante vencedora, terá suas cláusulas e condições 
reguladas pela Lei n° 8 666/93 e suas alterações, cuja minuta consta de anexo ao Edital 

24.2',, A licitante vencedora após a homologação do certame Iicitatorio, será convocada 
oficialmente, para no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,'  assinar o contrato, sob pena de 
decair o direito a contratação sem prejuízo das sanções previstas  no art 81 da Lei n2  8 666/93, 
garantida •a prévia defesa; 

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

24.4; Na recusa .em assinar ccontrato ou se convidada afazé-lo não atender ao chamado no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, decairá do direito a contratação sendo facultada a Prefeitura 
Municipal de Acara, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 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 servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de transcrição 

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

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

24.8. O contrato devera ser assinado OBRIGATORIAMENTE digitalmente 

25 DOS TIPOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

PREFCITURADE , 
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ESTADO DO PARA 

PREFÉITURA MUNICIPAL DO 
1
Aí-ARA 

PODER EXECUTIVO 
25 .1,. Executado o contrato, o objeto será recebido 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias úteis, contados da 
comunicação escrita do contratado, 

b) Definitivamente, por servd'r 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 avençados no contrato, observado o 
disposto no art. 69 da Lei n° 8. 666193 .  

25.2. O 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 .;iniciàdaa execução das obras pactuadas no Contrato dó Empreitada por Preço Gicbal por 
Item, o pagamento será efetuado conforme medições emitidas pela Fiscalização da Obra, e 
faturas devidamente atestadas pela Prefeitura Municipal de Acará, que dará conformidade a 
porcentagem física executadq obedecendo ao cronograma de entrega da obra 

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

26.2. O paamento das obras prestadas a Prefeitura Municipal de Acara somente será efetuado 
mediante3 credito em conta corrente a ser especificada pela CONTRATADA no contrato 
administrativo 

26.3. E obrigação da CONTRATADA de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualifidaçãàexigidas na •licitaçãõ (art. 55, XIII da lei 8666193), que para a devida comprovação, a 
cada solicitação de pagamento, devera juntar Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão 
Negativa de Débitos - CND junto ao Instituto Nacional de Sguridade Social - INSS, Prova de 
Quitação com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, de acordo com o disposto no art. 29, 
inciso ,111,, da Lei n° 8 66611993, dentro do prazo de validade, sendo Certidão Conjunta de 
Débitos relativos aos Tributos Federais e da Divida Ativa da União, da sede ou do domicilio do 
licitante, Certidão Negativa de Natureza Tributária e Não Tributária da Fazenda Estadual da 
sede ou:dodomiciIio 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 Li n° 8 666/93, por etapa da execução das obtas conforme o cronograma fisico-
financeiro, medido e atestado pelo fiscal da obra e apos ser atestada pela fiscalização da 
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ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

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

26.5. O pagamento será pot. meio de faturas devidamente atestadas, acompanhádas do 
documento de comprovação -  da execução das obras (medição da etapa) e apresentação da 
documentação abaixo relac.iõnada e ainda o "check list" para recebimento de faturas de 
serviços. 

26.6. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, equanto não for comprovado o 
recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Sócial), correspondentes ao mês da 
ultima competência vencida, bem como, apresentada nota fiscal/fatura devidamente atestada 
por seniddrdesignado, conforme dispõe o art. 67 da Lei n°:8.666193, e suas modificações, ou 
enquanto estiver pendente de ilquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 
virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimo de 
qualquér natureza. 

26.7. Após, odevido processarhento o pagamento será efetuado no prazo não superior a 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 
Acará.*. 

27 DA FISCALIZAÇÃO 

27.1. A 1  Prefeitura Municipal de Acara designara um servidor (técnico) apto a proceder a 
fiscalização ...da obra, objeto CONTRATADA, cabendo :à fiscalização quanto •.a toda 
documentação apresentada pela empresa contratada, que após analise, dará conformidade ao 
pagamento; conforme o artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666193e alterações posteriores. 

27.2. A presença de fiscalização não exclui e nem diminui a responsabilidade da cortratada 
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 os procedimentos e padrões previstos nos projetos, nas especificações 
técnicasenas orientações de aparelhamento; 

27.4. A fiscalização da obra do Prefeitura Municipal de Acará poderá exigir a substituição de 
qualquer empregado da licitante vencedora, de acordo com o interesse das obras, o que deverá 
ocorrerem até. 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação; 

27.5. O documento hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos 
relacionados ..e referentes à execução das obras, será o DIÁRIO DE SERVIÇOS,  fornecido pela 
empresa, onde tanto a contratada quanto a fiscalização, deverão registrar anotações diárias, 
visando à comprovação real do andamento da obra e execução dos termos do contrato, jsendo 
visado por ambas as partes. . . 

PREFEITUaA o 
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27.6. Õ DIÁRIO DE SERVIÇOS deverá ser aberto mediante termo circunstanciado, lavrado na 
primeira pagina, 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 PftOVISORIO 

27.7.1. Para o recebimento pnvisorio, a CONTRATADA devera fornecer à Prefeitura Municipal 
de Acara, se existirem, os certificados de garantia dos equipamentos instalados na obra, bem 
corno os compromissos de pnutenção gratuita e os manuais de operação e manutenção de 
maquinas, instalações e equipamentos, 

27.8. De corridos 30 (trinta) dias do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO se as obras de 
correção das anormalidades, porventura verificados forEpm executadas e aceitas pela 
fiscalização da Prefeitura Municipal de Acara e, comprovados os pagamentos da contribuição 
devida a Previdência Social r&ativa ao período de execuçao da obra, mediante a apresentação 
do Certifsado de Quitação do 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 § i° do artigo 65 da Lei 8 666/93, podendo ,a supressão exceder tal limite, 
nos termos 	§. 2 0 , inciso II do mesmo artigo. 

29 DAS SANÇÕES 

29 1 Os atos praticados por licitantes ou contratados, contrários ao objetivo desta licitação ou de 
satisfÇãc.:total ou parcial à obrigação assumida, sujeitam-se os faltosos às penalidades 
estabelecidas nos artigos 86 a 88 da Lei n° 8.666193 e suas alterações, garantida, sempre a 
defsàprsi.a, recurso e vistas do processo na forma estabele4ida pela lei, a saber: 

29.2. As sanções administrativas ensejadas pelo descumprirnênto 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, 

29.2ASâõhipóteses, entre outras, de práticas irregulares e suas respectivas sanções: 

Ocoriências 	 SançõesdnHnistraÜvas que poderão 
ser 	a plicadas  

1. Deixar de entregar documentação - Advertência; 
exigida no Edital. 	 - Multa; 

- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária 
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- 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acara ate 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 Acará até 02 (dois) 1  
anos, 

IV. Comportar-se de modo inidôneo, Advertência; 
-Multa; 
 -Multademora;. 	 . 

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

V Cometer fraude fiscal Advertência, 
- Multa, 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária 

.:: 	'.;. 	9... .. 
- 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Municipal de Acará até 02 (dois) 
anos; 

VI Não mantiver a proposta ou desistir do Advertência, 
lance. 9 » 	 ., - Multa;. 

- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária 

. 	 . 	 .• 	 . 

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

VII. 	Não, assinar o contrato ou não retirar a Advertência; 
nota 	de 	empenho, 	quando 	convocado - Multa; 
dentro 	do 	prazo 	de 	Validade 	de 	sua - Multa de mora; 
proposta. 	. - Suspensão Temporária 

- 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 
Prefeitura Munici pal de Acará até  02 (dois) 

\. 	PREFEITURA DE - 
	 ( 
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anos; 

VIU. 	Entregar 	o 	objeto 	fora 	do 	prazo Advertência; 
estabelecido ou atrasar a execução de - Multa; 
obra ou serviço. - Multa de mora; 

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

IX. Não efetuar a trocado objeto, quando Advertência; 
notficado, 	 . - Multa; 

•  -Multademora;, 
- 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 qualquer obrigação - Multa; 
pactuada ou prevista em Lei eno Edital da - Multa de mora; 
Liciação, em que não se comine outra - Suspensão Temporaria 
perialidade - 	 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 Acará ate 02 (dois) 
anos; 

XIII Inexecução total Advertência 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária 
- 	 Impedimento 	de 	licitar/contratar 	com 

dn\ Prefeitura Municiai de Acará . '% 0+Á 1V
L.  
) irlr

U'JtO) 

anos; 
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29.3. Nas ocorrências dos itens li, 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 II, III e V serão obrigatoriàmente 
comunicados ao Ministério Publico Estadual e/ou, se for o caso,  ao Ministério Publico Federal 

29.4. As sanções estabelecidas .neste edital, não excluem, qutras previstas em Lei, nem a 
responsabilidade da licitan$/contratada por perdas e daiiós que der causa pela prática de 
irregularidades. 

29.5. Assanções estabelecidas neste Edital, não impedem aanulação/revoação da licitação ou 
a rescisão do contrato a critério exclusivo da Administração 

30 DOS REAJUSTES DOS PREÇOS 

30.1. Os preços poderão ser reajustados, para mais ou para menos, a cada doze (12) meses 
(Lei Federal n 10 19212001) contados d data Iimjte da apresentação d proposta, aplicando-se 
a variação do índice Geral de Preços — IOP — DI, ocorrida no periodo ou -,outro indicador que 
venha ,a substituir, calculado mediante a segui otç formula 

Onde:. 
R - V:l.Õrttoteajuste 
V — Valor contratual  a ser reaustadpj 	 tp 
lo - índice inicial — refere-se ao tndice correspondente a data de resentção 2 dproposta, 
- Indice relativo a data do reajuste 

31 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

31.1. E facultada a Corrussao 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, 

311.2 O recebimento das propostas pela Prefeitura Municipal de Acara não implica em nenhum 
direito ou compromisso com o proponente, alem do recebimento das mesmas 

31.3. A apresentação da proposta obriga o proponente vencedor ao cumprimento de todas as 
disppi:ç,I.S::oÕntidas 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 m 

1 	 PRFEITORA DE S 

. 	 utII,..''to.arRUIKDo(.MAI.OvAHIMÕIA. 
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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 decurso 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, 

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

' 31.7. A decisão da Comissao somente será considerada definitiva após homologação pela 
Autoridade Superior.  

31.8.:A:,Prefeitura MunicipaI,..de Acará 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 relátivas ao presente. Edital. 

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

31.11.í:0 licitante é 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. 

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

31.13 A:,Prefeitura Municipal de Acará não tomará em consideração alegações posteriores de 
enganos, erros ou distrações, verificados nos preços apresentados. 

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

31.15.:Qscasos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, com base 
na Lei n° 8 666/93 e suas alterações 

PREFEUURADE 

SAcARA 
ucHw I1c& 
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31.16. O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem deste processo será o em 
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 de Procurçao/Credenciamento, 
Anexo III - Modelo de Declaração conforme dispõe o inciso XXXIII do Art. 7 11  da Constituição 
Federal de 1988; 
Anexo IV— Modelo de Declaração de enquadramento de micro e pequena empresa, 
Anexo V - Modelo de DecIaraçio de que cumpre todos os requisitos de habilitação, 
Anexo VI - Modelo de Declaração de Atestado de Visita Tecnica, 
Anexoll «Modelo de Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua 
habiiitação;. 
Anexo VIII - Modelo de Apresentação da Proposta, 
Anexo IX Planilha de Orçamento; 
Anexo X•—Modelo de Resumo financeiro; 
Anexo Xl - Modelo de Composição de custos unitários; 
Anexo XII - Modelo de Composição de BDI, 
Anexo XIII -,Modelo de Composição de Encargos Mensalista, 
Anexo XIV - Modelo de Cronorama físico-financeiro; 
Anexo XV— Modelo de DeclaMção  Independente de Proposta, 
Anexo XVI - Modelos de Declarações; 
Anexo XVII - Minuta do Contrato ,. 

Acará/PA 03 de outubro de 2018 

• 	 - 	ERICMI 	EMIRANDÀ 
Presidente 	CPL 

PFEITURAOE Ç 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACABA 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃOTÊCNICA 

- MEMORIAL DESCRITIVO: 

Este memorial descritivo tem como objetivo estabelecer as normas e condições para a execução 
de obras e serviços relativos a obra de Reforma e ampliação da Escola Municipal Ronaldo 
Passarinho, no rnunicir,io de ksari Pará, conforme os projetos ccrnpieendendo 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. 

Cl- DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1 - VERIFICAÇÕES E INTERPRTAÇÕES: 

iteira, minucioso estudo de verificação e comparação de todos os 
cações e demais elementos integrantes da documentação técnica 
'rovidenciar os registros nos órgãos competentes. 
o de divergências entre as especificações e os projetos, prevalecerão 

rã a PMA esclarecer. 
e, partes integrantes da documentação fornecida pela PMA, servirão 
n todos os itens de serviços, através (das indicações de características, 
e e detalhes nelas contidas. 
dos serviços afins, que não constarem explicitamente na planilha de 
do nas composições de custos dos referidos serviços. 

?rmanentes, tais como, pronto socorro, administração da obra, limpeza 
irios, deverão ter seus custos inseridos na composição do BOI. 

ar perfeitamente claro, que todos os casos de caracterização de 
determinada marca, fica subentendido a alternativa "ou similar 15  a 

igada a manter naobra um livro 'diário de obras, destinado as 
o andamento da obra, bem como observações a serem feitas pela 

em decorrência de eventuais alterações feitas nos serviços de acordo 
entar o "As Bwlf" através de docur ientos que se tornem necessários 
hos, detalhes, etc. 

Compete a firma emr 
desenhos dos projetos, espe 
fornecida pela PMA, bem come 

• Para efeito de interpret 
estes. Caso surjam dúvidas, ca 

A planilha de quantida 
tambni para esclarecimentos, 
dimensões, unidades, quantida 

Os valores dos insurw 
quantidades, deverá ser consd 

Os serviços de carãtàç 
da pbra equipamentos e maqu 

Nestas especificações deve p 
matérias ou equipamentos. $i 
juizo da fiscalização 

2-OCORRÊNCIA E CONTR*$. 

A empreiteira ficará oÉ 
anotações pela contratada sobr, 
fiscalização. 

A . Qmpresa responsável,  
com a fiscalização, devera apf e 
tais como, plantas croquis desØ 

a -,MATERIAIS A EMPREGA: 

O emprego de qu4Lt 
cerâmicas, ferragens esquaç 
decidira sobre a atualização 46 

Todos os materiaist tE 

empreiteira se 
)/arquiteto fiscal, 

obras. 

material, com r 
metais, louças 

ser 

gada a 
do prazo 

ênfase para  o de acabamento, como lajotas 
árias e etc, estará sujeito a fiscalização que 

aprovados pela fiscalização, antes da. sua 

retirar quaIqur material impugnado pelo 
e devidamente registrado no livro diário de 

Memorial Descritivo e E 
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4 - FISCALIZAÇÃO: 

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

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

Em caso de inexistência ou omissão de projetos, compete à fiscalização fazer a indicação e 
proceder ás definições necessnas para execução do's 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 sofreiem 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 pei4eição de todos os serviços, além dos demais elementos necessários à 
perfeita administração da obra como, 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 (EM), apropriados a cada caso, visando 
a melhor segurança do operãrlo, 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: 

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

1 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 
legislação sçicial 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, ate 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 

v A vigência será ininterrupta, por conta da contratada até o recebimento definido da 
obra. 

Memorial Descritivo e Especificação Técnica 	 4 	2 
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8-. EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINARIOS 

A contratada será responsável pelo fornecimento de todos os equipamentos andaimes e 
maquiriários, assim como pequenas 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 período de 
execução, sendo responsável nela retirada de todos os materiais excedentes oriundos do processo de 
construção da obra como madfras materiais brutos tijolos etc 

III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

11 . 0  SERVIÇOS PRELIMEINAES 

e Placa deObra 

Aplaca da obra será constituída da chapa de ferro galvanizada n° 26, com acabamento em tinta 
a óleo sobre fundo antioxido 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 

• Locação da obra 

As locações deverão er 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 otojeto e suas cotas de níveis, construirem o gabarito formado por guias 
de madeira, devidamente nivèjadas pregadas a uma altura mínima de 60 cm em caibros afastados 
convenientemente do prédio afrnstruir. Mediante os pregos cravados no topo dessas guias, através de 
coordenadas, os alinb 
ou os eixos dos pilares 

Será de respor 

rô 	terreno apres 
pÔr escrito à fiscalização, a fh 

.A contratada não exE 
aprovação não desobriga da 

2.0,-  MOVIMENTO DE TERR 

• Escavação manual 

As cavas para fur 
remanescente ser retirado pa 

As cavas para fund 
fundações a ser fornecido pc 
atinja O terreno com resistem 

Nas escavações nec' 
aos trabalhos a executar, tal 
que se tornarem necessário 
execução dos serviços.  

serão marcados com linhas esticadas, essas linhas marcarão os cantos 
idos com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo, 
de da CONTRATADA a verificação dp RN 'e alinhamento geral de acordo 

te problemas com relação aos níveis, a CONTRATADA deverá comunicar 
de se dar, solução ao problema. 
atará nenhum serviço antes da aprovação da locação pela fiscalização a 
sponsabilidade da locação da obra, por parte da contratada. 

ações poderão ser executadas manualmente, devendo o material 
'local a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO. 
ão deverão obedecer a dimensões mínimas indicadas em projeto de 
FISCALIZAÇÃO, devendo ser aprofundadas caso esta cota mínima não 
compatível com a carga que ira supoytar 
sárias à execução da obra, .a ,CONTRATADA tomará precauções quanto 
como escoramentos, drenagens, esgotamentos, •rebaixamentos e outrO' 
no sentido de dar o máximo, de rendimento, segurança e econom'iQ \  

Descritivo e Especificação Técnica 	5 	3 
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Carga manual de entulto em caminhão basculante 6,0m 3  

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

• Aterro apiloado 

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

Antes cio lançamento d aterro deverão ser removidas todas as camadas orgânicas do solo a 
fim de garantir perfeita compactição do aterro 

O material proveniente das escavações desde que seja isento de materiais orgânicos cera 
aproveitado para aterrar as ares que dele necessitem 

As áreas externas qundo 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 

30- FUNDAÇÔES  E ESTRUTURA 

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

O concreto a ser til' 
1 

ado será da classe especificada em projeto Em nenhum caso será 
lançado concreto que apresen$' sinais de pega iniciada ou que tenha sido misturado mais de uma hora 
antes e a altura maxima admilida  para lançamento em queda e de 2,00m. Se a peça ultrapassar esse 
limite admite-se a utilização d meio adequado como funil ou tromba ou lançamento através de janela 

irito estiver 
mecânico (' 

Lo lançado, e imediatamente após o lançamento, será procedido o 
3o) durante o tempo necessária de modo a preencher todos os recantos 
ente a armadura, adquirindo a melhor consistência E importante evitar a 
traria resultará em diminuição da aderência. 
çáo serão executados em concreto armado, Fck 25 MPa, com cimento, 

adeirite de boa qualidade convenientemente escorada, com o fim de 
lidas constantes no projeto Caberá :á executante cia obra considerando 
1 apresentar projeto detalhado do escoramento e das formas atendendo 
s ao material empregado (madeira e/ou aço) Antes do lançamento serão 
ida a limpeza Caso recebam tratamento com produto antiaderente este 
ão da armadura Sendo formas absorventes durante a concretagem 

3. 

obra será das classes C4-50 A & CA-60 e somente poderá ser de 
apresentar defeitos considerados prejudiciais a sua constituição ou á 

Poty, Nassau, Zebu ou similar CP II Z32. 
média. . 
granulometria média. 

jENTO 

em tijolo cerâmico, assente a cutelo, juntas com 12 mm de espessu 
amassa mista de cimento areia e aditivo aglutinante organo-sintético, tra 
para cada ma  de argamassa. As paredes obedecerão aos alinhamento 

émorial Descritivo e Especificação Técnica 

vibràçâo..da armadura; caso c 
Os elementos de func 

areia e sexo 
A fôrmas serão de 

garantir.à estrutura final as m 
as condições peculiares do loc 
as normas da ABNT condizen 
conferidas as medidas e proc 
será aplicado antes cia coioc 
devero estar saturadas de 

.':o aço empregado ç 
procedência reconhecida 
estabilidade do conjunto 

O cimento utilizado se 
Areia com 
O seixo ut 

44 - PAREDES E 

. Alvenaria de tijolo: 

Sera executada 
maxima assentados com 
1:6 com O 70 1 de aqlutinc 



ESTADO DOPARA 	. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

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 
dentro da" obra, preparo da argamassa, marcação e execução cia 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 NER 8546:1984 
da ABNT. .•. 

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

Chapisco: 

Todas as paredes de alvenaria interna e externas e superfícies de concreto armado serão 
chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

. . Se., for usar produto industrializado (SIXA CHAPISCO :OU SIMILAR) no processo de 
chapiscagem seguir as orientações do fabricante 

O cimento utilizado será poty, Nassau, zebu ou similar CP II - Z32 
Areia com granulometna media 

• Reboco 

Todas as paredes e superfícies indicadas levarão reboco de argamassa de cimento, areia fina e 
aditiva (igante de fabricação industrial no traço 1:6.  

O reboco externo será executado com impermeabilizante do tipo SIKA 1 na dosagem 
recomendada pelo fabricante 

50- COBERTURA 

• Trama em Madeira p1 Telha Cerâmica Tipo Plan Ate 2 Aguas 

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 com o porte da obra incluindo mãos francesas em madeira de lei 6 x3 

• Cobertura - Telha Tipo Plan 

As telhas serão do tipo plan fixadas na estrutura da cobertura obedecendo as especificações 
teonicas do fabricante A colocação será feita dos beirais para as cumeeiras e em faixas perpendiculares 
à cumeeiras, sendo o sentido da montagem contrario aos dos ventos dominantes obedecendo o 
detalhamento do projeto 

• Cumeeira de barro 

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

• Imunização p/madeira c/carbohneum 

O madeiramento estrutural (tesoura terças, caibros, ripas etc.) devera ser previamente 
imunizaoo com produto específico para esse rim e aprovado peia ritLd\L1LMyJAU. 

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 .  

Mamona? Descritivo e Especificação Técnica 	 5 



ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

60 PISOS/RODAPÉS 

• Camada regularlzadora no traço 1:4 

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, 
obedecendo: aos níveis ou inclinações previstas para o acabamento que os deve recobrir. A 
regularização das áreas para os pisos com acabamento em argamassa de alta resistência será 
executada com argamassa de cimento e areia media ou grossa rio 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. • 	

Areferida camada dará  caimento do piso acabado de acordo com a seguinte relação: 
Áreas secas: s 05%; 

- Áreas molhadas O 5%5x51 5% em direção ao ralo ou a porta de salda; e 
- Boxes de banheiros 1 5%:5xs2 5% em direção ao raio O cimento utilizado será Poty, Nassau 

Zebu ou similar CP II - Z32. 
Areia com granulometria media ou grossa 

Lajota cerâmica - PEI IV - (Padrão Media) 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 deverá ser aprovada 
pela fiscalização 

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

Rodapé Cerâmico h = Um 

Os rodapés são o elemento de acabamento e proteção da transição das paredes com os pisos 
O assentamento das peças 5r dará com argamassa ainda fresca tendo-se o cuidado de pulverizar 
cimento em pó sobre a superfiçie 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.  

Piso de concreto, espessura Vem 

Nos locais definidos em Projeto serão executadas calçadas de proteção nas dimensões 
indicadas, como segue A 1ndação será direta constituída de sapata corrida em pedra preta 
argamassada no traço 1 5 (cinnto e areia), com dimensões de 0,20 x 0,30m (largura x profundidade) O 
baldrame será em concreto cilópico FGKz15MPA com 0,10m de espessura O caixão formado pelos 
baldrames será preenchido 4o m 	 m aterro arenoso ate atingir a altura de 0,10m  abaixo do nível de 
acabamento Sobre o aterro çompactado 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 10cm 
de espessura e acabamento desempenado Após a pega do concreto serão retiradas as juntas de 
madeira e nas suas espessuras será aplicado produto a base de asfalto, formando as juntas secas 

70 -,ESQUADRIAS 

As portas em madeira serão executadas segundo técnica para trabalhos deste genero e 
obedecerão rigorosamente .ás indicações constantes nos projetos, detalhes especiais e especificações 
gerais Os tipos e dimensões básicas obedecerão rigorosamente o projeto de arquitetura, devendo todos 
os vãos ser confirmados na obra antes da fabricação A madeira devera ser de lei bemseca isenta * 
partes brancas carunchos e brocas sem nos ou fendas que comprometam a sua durabilidade 
aparência 

Memorial Descritivo e Especificação Tecnica 	ç 	 6 
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ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

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 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 mínimas 
de 7,50 x 1 00cm As folhas terão couçoeiras com 10 cm de largura e pinazios com 8em de largura 
sendo que o ultimo pinázio terá 15cm de largura 

As fechaduras das portar 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 emm duplicata 

As dobradiças serão de meta) cromado do tipo reforçado com anel de 3 Vz x 3 e serão no 
mínimo 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 ferrgens nas esquadrias será medida com precisão de modo a serem 
evitadas discrepâncias de posiço ou diferenças de nível perceptíveis à vista 

A locahzaçâo 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 pisa 
acabado 

Antes do assentament 
As soleiras serão asse 
As soleiras deverão c 

ao seu funcionamento 
Mos vão de todas as 

espessura de 03 cm. Recebera 
de. . expôsição de superfície 

as ferragens deverão ser aprovadas pela fiscalização. 
adas com argamassa de traço 1:3, cimento e areia. 

necessário, possuir rasgos, rebaixos e outros detalhes imprescindíveis 

portas, considerar soletras em granito polido na largura da parede e 
uma argamassa de assentamento traço  T3 ou T4 conforme as condições 
, intempéries, bem como da necessidade de manter as superfícies 

peitoril deve ser colocado por funcionário . especializadp, ficando a cargo da contratada a 
a de assentamento 

ALAÇÕES ELÉTRICAS 

serviços de instalações elétricas obedecerão às normas da ABNT e normas das 
narias locais 
disjuntores utilizados no quadro de distribuição devem ser DIN fabricante GE ou Similar 
ornadas universais deverão ser da Perlex ou Similar 
os os interruptores devem ser para IDA-250 v Fab Perlex ou Similar, instalados em caixas de 

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

com acessórios respectivos diâmetros e bitolas indicados no projeto e conforme a planilha 
lades 
o fornecidos e instalados ventiladores de teto 

das as superfícies a serem pintadas deverão ser limpas convenientemente preparadas 
ó poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas 
superfícies de madeira serão preparadas com o emprego de lixas, cada vez mais finas até 

iperfícies planas e Usas 
tintas à base de esmalte exigem no mínimo duas demãos de acabamento devendo 
elevada resistencia ao impacto e as intemperies  

fr' tintas só poderão ser afinadas ou diluídas, com solventes apropriados a de acordo com 
instruções do respectivo fabricante. 	• . 	 ,: 	 • 

Memorial Descritivo e Especificação Técnica 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

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

0 mesmo cuidado devera  haver entre demáos de massa e de tinta, observando um intervalo 
mínimo de 4800 horas. 

*wota . As cores 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 é junto às esquadrias externas e internas com 
tratamento adequado para cad situação, devendo ser utilizado hidra jateamento com hipoclorito as 
fissuras tratadas com argamasE4 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 4s cuidados quanto às superfícies estarem secas e limpas e precauções 
quanto ao intervalo de tempo, eifrtre 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 sêlador acrílico para paredes em duas demáos da marca SUVINIL ou 
similar, observando-se o intervalo de secagem minimo, e diluído conforme recomendações do fabricante. 

Deverá ser aplicada e lixada massa ACRíLICA da marca SUVINIL ou similar de mesma 
qua1dade, de forma a obter surrficie 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 l demão, após um intervalo niinimo 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 1  demão corrigindo o 
nivelam,, ento e, após o período qe secagem, proceder o lixamento final. 

• Esmalte sobre marleii'a c! massa e selador 

Nas esquadrias de madeira, a preparação se fará com o hxamento e limpeza das superfícies, 
correção das imperfeições utizando massa a óleo, lixamento para nivelamento para depois aplicar a 
tinta esmalte da Coral, Suvnil qu Similar. - 

Se as cores não estherem definidas no projeto, caberá a FISCALIZAÇÃO, decidir sobre as 
mesmas, mediante prévia conpulta 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 pronta, uniformidade quanto à textura, 
tonalidade e brilho (fosco, sem -brilho e brilhante) 

• Pintura esmalte fosct,  duas demãos, sobre superfície metálica 

As grades, portões de ferro, deverão ser pintadas com Esmalte Suvinil ou rigorosamente similar, 
na cor Preta e Camurça, a' bamento Fosco, de acordo com projeto arquitetõnico, com 02 (duas) 
demãos e intervalo de 24 hot entre as demãos. 

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

1
1  1

Todas as esquadrias similares metáicos, etc., a serem pintados, deverão ser emassadas com 
a aplicação de massa plástica para correção de defeitos mais grosseiros, pois esta não dá acabamento, 
perfeito, e após sua secagem lixar e aplicar massa rápida Luxforae, em camadas finas, para correção \ 
pequenos defeitos, que será posteriormente lixada com lixa de 220 à 400 para acabamento liso secael\\ 
rninimo  e diluído conforme recomendações do fabricante. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

100- SERRALHERIA 

• Placa de Inauguração acrilico/letras bx relevo- (40 x 30cm) 

Deverá 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 
placá . .... 

11.0 - LIMPEZA 

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

SerS 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 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 iuminação 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 
trincas efechaduras .  
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

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 Castelo Branco, 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 - VERIFICAÇOES E INTERPRÉTAÇÕES: 

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

Pare 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, epi todos os itens de serviços, através das indicações de características, 
dimensões, unidades, quantidades 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 phra; equipamentos e maquinários, deverão ter seus custos inseridos na composição do BOI. 

Nestas: especificações deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de caracterização de 
matérias ou equipamentos p0r 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 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 alterações feitas nos serviços de acordo 
com a fiscalização deverá apresentar o "As BwIt" através de documentos que se tornem necessários 

tais como plantas croquis desenhos detalhes etc.  

A EMPREGARd 

Q emprego de qualquer material, com maior ênfase para o de acabamento como lajotas 
ceramicas ferragens esquadrias metais louças sanitárias e etc estara sujeito a fiscalização que 
decidira sobre a atualização do mesmo 

.Todos  os materiais deverão ser previamente aprovados pela fiscalização, antes da sua 

apnçaçao. 
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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- FISCALIZAÇÃO: 

	MUNICIPAL  

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

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

Em caso de inexistência 'ou omissão de projetos, compete a 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 soIcitação deverão ser registradas no livro diário de obras, e quando 
,z- 	necessario, traves de oficio ou memorandos 

6- PRON lo SOCORRO: 

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

7 -,ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

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

• 	Apontratada deverá comunicar com antecedência à PMA, o nome do responsávei técnico, com 
suas prerrogativas profissionais. 

A PMA fica no direito de exigir a substituição do profissional indicado, no decorrer da obra, caso 
o mesmq4emonstre  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 
obnigatoria a utilização dos equipamentos de proteção individual (EP 1 ) 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 pôr suas subcontratadas. 

•Durante a execução dos serviços, a contratada deverá. 

/ Providenciar junto ao CREA as anotações de responsabilidades Técnicas - A9T5 
referentes ao objeto do contrato e especificações pertinentes 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 se1viços objeto do contrato 

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

/ 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. 

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

Memorial Descritivo e Especificação Técnica 	 2 



,9*uilcijj1  

ESTADO DO PARÁ 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

8— EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINÁRIOS: 

A contratada será responsável pelo fornecimento de todos os equipamentos, andaimes e 
maquinãrios, assim como pequeias 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 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 - ESPECIFICAÇÕES 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 
a óleo sobre .fundo antióxido 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. 

Locação da obra 

Às locações deverão ser globais e sobre um ou mais qüadros de madeira que envolva o 
perímetro das edificações devendo ser utilizado qualquer método previsto nas normas de execução 
obedeéndó rigorosamente o projeto e suas cotas de níveis, construirem o gabarito formado por guias 
de meira devidamente niveladas, pregadas a uma altura minima 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 

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a verificação do RN e alinhamento geral de acordo 
com .o 	 A 

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 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 

A cavas para fundações poderão ser executadas manualmente devendo o material 
remanescente ser retirado para 1  lpcal a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO 

As cavas para fundação deverão obedecer a dimensões mínimas indicadas em projeto de 
fundações a ser fornecido pela FISCALIZAÇAO devendo ser aprofundadas caso esta cota mínima não 
atinja q terreno com resistência compatível com a carga que ira suportar.  

Nas escavações necessárias à execução da obra a CONTRATADA tomara precauções quanto 
aos trabalhos a executar, tais como escoramentos drenagens esgotamentos rebaixamentos e outros 
que se tornarem necessários, ino sentido de dar o máximo de rendimento, segurança e economia na 
execução dos serviços 
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Carga manual de entulho em caminhão basculante 6,0m3  

Todo entulho produzido na obra devera ser removido para local indicado pela FISCALIZAÇÃO, 
sendo que: ,o período em que permanecer na obra, deverá ser acondicionado convenientemente em 
local próprio, separado e que não obstrua os caminhos de serviço e natn exponha as pessoas a riscos 
de acidentes. 

Aterro apiloado 

Cis trabalhos de aterro deverão ser executados com material sem matéria orgânica em camadas 
sucessivas de 0,20cm, devidamente 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 orgânicos será 
aproveitado 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 

3 —FYMPMÕES E ESTRUTURA 

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

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 - 432 
Pedra preta 
Areia com granulometria media 

Baldrame em cone ciclopico c!pedra preta mcl forma 

As vigas baldrame serão executadas em concreto ciciopico, deverão seguir as especificações de 
projeto ' e as seguintes recomendações complementares: 

1
0 ,cimento utilizado será Poty, Nassau Zebu ou similar CP II - Z32, 
:Aea com granulometria média; 

.'eixo utilizado será degranulometria média. 

Estrutura em concreto armado fck25fVlPA e/ forma mad Branca ( Pilares,Vigas,Vergas e 
Contravergas) 

O concreto a ser utihzjio cera 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, 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 necessano de modo a preencher todos os recantos 
da forma e envolver completamente a armadura adquirindo a melhor consistência. È importante evitar a 
vibração da armadura caso contrario resultara em diminuição da aderência.  

Qs.pilares, vigas, vergas e contravergas serão executadas em concreto armado, Fck 25 Mpa, 
com cimento, areia e seixo. 

As formas serão de madeirite de boa qualidade convenientemente escorada com o fim de 
garantir ' à estrutura final as medidas constantes no projeto Caberá a executante da obra considerando 
as condições 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 
conferidas as medidas e procedida á limpeza Caso recebam tratamento com produto antiaderente este 
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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 CÁ-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 média. 

4—PAREDE E REVESTIMENTO S  

Alvenaria com tijolo cerâmico 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 CO,  1 de aglutinante para cada m 3  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 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 
cerarniços será executado com juntas de amarração de acordo com o que preconiza a NBR 8545:1984 

Chapisco traço 

se da camada de argamassa constituída de cimento areia grossa agua e eventualmente 
indo baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada 
to, 
amassa de chapisco devera ser preparada no traço 1:à (1 de cimento 3 de areia media+ 
apisco devera ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida ou seja em todas as 
a aplicação do chapisco a base devera estar limpa livre de pó graxas óleos,  

materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prbjudicar a aderência 
ocessos para limpeza da base poderão ser os seguintes: Para remoção de pó e de 
os Escovar e lavai.. a superfície com água ou aplicar jato de água sob pressão. Para 
5leo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos escovar a superfície com 
iria de fosfato trisódjco (30g de Na 3PO4 em um litro de água) ou soda cáustica, 
em seguida, com água limpa em abundância. 
se ainda saturar a superfície com agua limpa aplicar solução de acido muriatico (5 a 10% 
ão) durante cinco minutos e escovar em abundância 
ão ser empregados na limpeza processos mecânico (escovamento com escova de 
, lixamento mecânico ou jateamento de areia) sendo a remoção da poeira feita através de 
ou lavagem com água em seguida 

do a base apresentar elevada absorção, deverá ser pré-molhada suficientemente. • A 
chapisco deverá Sei7realizada através de aplicação vigorosa da argamassa, continuamente, 
área da base que se pretende revestir. As argamassas deverão ser misturadas ate a 

uma mistura homogênea. O cimento deverá ser medido em  peso, 25 ou 50 kg por saco, 
adotado volume correspondente a 17,85 ou 35,7 litros, respectivamente. 
ia poderá ser medida em peso ou em volume em recipiente limpo e integro dimensionado 
ii o seu inchamento médio. 
intidade de água será determinada pelo aspecto da mistura, que deverá estar coesa e com 
de adequada à utilização prevista. 
rã ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessária para cada etapa, a fim d 
cio do seu endurecimento antes do seu emprego 
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O procedimento para a execução das argamassas deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - 

Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo aplicação e manutenção. 
Fabricação em misturador mecânico 

A ordem de colocação no misturadõr deverá ser a seguinte: 
 parte da água, - 

a areia 
- outro aldnerante, se houver, 
- cimento e. 
- resto da agua com o aditivo se for ocaso 

A mistura mecânica devem ser contínua 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 amasamento manual para volumes inferores 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 agua acarreta a perda de aglutinantes com prejuízos para a resistência, a aparência e outras 
propriedades dos rebocos 

'ara amassamento manual, a mistura deverá ser executada em superfície plana, limpa, 
impermeável e resistente, seja ent: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, até que 
apresente coloração uniforme. Em seguida, a mistura será disposta em forma de coroa e adicionada a 
agua no centro da cratera formada A mistura prosseguirá ate a obtenç4o de uma massa homogênea, 
acrescentando-se, quando neces$rio, mais um pouco de água para conferir a consistência adequada à 
argamassa. 	. 	 . 	 . 

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

Massa uniça pÁ recebimento d4pintura 

A massa única é o revesmento com acabamento em pintura executado em uma única camada. 
Neste caso, a argamassa utiliza 4a e a técnica de execução deverão resultar em um revestimento capaz 
de cumprir as funções tanto do efriboço quanto do reboco, ou seja, regularização da base e acabamento. 

Todas as paredes intern$ e externas que não serão revestidas com cerâmica serão revestidas 
com massa unica com argamassa no traço 123 3 (cimento aditivo ligante de fabricação industrial e areia 
fina), espessura 3 cm. 

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

Os rasgos efetuados pata a instalação das tubulações deverá p ser corrigidos pela colocação de 
tela metálica galvanizada ou pé( enchimento com cacos de tijolos ou. blocos. 

A massa única deerá apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado . à 
desempenadeira de aço e espoijado, de modo a proporcionar superfibie inteiramente lisa e uniforme, 

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

A areia a ser utilizada 1 
 deverá ser espalhada para secagem Em seguida será peneirada 

utilizando-se peneiras cujos diâmetros serão em função da utilizaçãq da argamassa 
A case a receber a massa única devera 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 saliências, deverá ser reparada, antes de iniciar .o revestimento. 

A aplicação da massa única deverá ser iniciado somente dppois de concluídos os serviços a 
seguir indicados, obedecidos aeus prazos mínimos: 
- 24 horas após a aplicação do dhapisco: 	 . 1 

-4 dias de idade das estruturSde concreto, das alvenarias cerâmicas e , 
de blocos de concreto. 
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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 cia desempenadeira, geralmente régua dê 
alumínio, a ser utilizada. Nesses 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 ás 
taliscas, empregando-se argamassa, que será sarrafeada, em seguida, constituindo as "guias" ou 
"mestras". 

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

Os materiais componentes, das argamassas deverão atender às recomendações das Normas 
Brasileiras referentes aos insurrios cimento, cal, areia e água: 
- Cimento - Deverá ser novo, no se admitindo a utilização de cimento "émpedrado". 
- Areia - Deverá apresentar granulometria 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 bevera 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 é considerada 
satisfatória para ser utilizada 

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

5-COBERTURA 

Trama em Madeira p/ Telha Cermica Tipo Plan Até 2 Águas 

Pobre 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,  cumpativeis com o porte da obra 

Cobertura TelPa Tipo Plan 

A telhas serão do tipo plan, fixadas na estrutura da cobertua obedecendo ás especifícaçóes 
técnicas do fabricante. A colocação será feita dos beirais para as cumeíras e em faixas perpendiculares 
á cumeeiras, sendo o sentido da montagem contrário aos dos vntos dominantes, obedecendo o 
detalhamento do projeto. 

Cumeeira de barro 

Os capotes utilizadosnaAumeeira serão adequados as telha5utilizadas na cobertura,, fabricante 
Srasuit ou Similar, obedecendo as especificações do fabricante. 

Imunização p/madeira c/carbotineum 

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 11:2:9  (Cimento, cal e areia) 

Todos os beirais e cumeeiras serão encaliçados com cimento  'areias no traço 1:4. 

6- PISOS/RODAPÉS 

Camada impermeabdizadora niOcm 

Antes do lançamento d lastro, para isolar o solo da estrutura de fundação, deverá se obseFvar 
cuidadosamente a limpeza da, 

1 

5 cavas isentando-as de quaisquer, materiais que sejam nocivos ao 
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concreto tais como madeira em decomposição etc. Os pisos indiLados receberão uma camada 
impermeabilizadora em concreto ciclápico 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 

Tôdos os pisos com acabamento em cerâmica, levarão uma argamassa de cimento, areia média 
ou grossa no traço 1:4, espessur.? 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 para 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 empregar for de origem natural (v.g., gànito), o assentamento somente 
poderá sérteito com a orientação da FISCALIZAÇÃO. 

A referida camada dará o caimento do piso acabado de acordo com a seguinte relação 
-.Areas secas: S 0,5%; 

• « Áreas molhadas: 05%x:51,5% em direção ao ralo ou à porta de saída; e 
.-Boxes de banheiros: 1,50/65x52,5% em direção ao ralo. O cimento utilizado será Poty, Nassau, 

Zebu ou similar CP II - Z32. 
Areia com granulometria media ou grossa 

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

Qs pisos determinados em projeto receberão acabamento, em lajota cerâmica 35x35cm 
antiderrapante, P8 IV, Tipo A fabricante Porto Rico, Cecrisa ou Sirnuar, a lajota devera ser aprovada 
pela fiscalização 

A argamassa colante industrializada utilizada será da Quartzolit, Argamassas Belém ou simdar.  
O rejunte utilizado será da Quartzolit ou Similar, na cor a 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 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 às intempéries, bem como da necessidade de manter as 
superfícies impermeáveis 

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 W0,30m (largura x profundidade). O 
baldrame será em concreto ciclopico FCK=15MPA com O 1 O de espessura O caixão formado pelos 
baldrames será preenchido com aterro arenoso até 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 i  de 
forma alternada unidos pelo vértice, tipo dama em concreto com seixo resistência 13 5MPA com 10 cm 
de espessvra e acabamento desempenado Após a pega do concreto serão retiradas as juntas de 
madeira e nas suas espessuras será aplicado produto a base de asfalto formando as juntas secas 
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7— ESQUAORIAS(FERRAGENS 

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

Nos locais indicados em planta, deverão ser instaladas gradeá 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 pintuSanticorrosiva. 

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 esquadrips de madeira serão do tipo aduela e alizar 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 último pinázio terá ieçm de largura. 

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

A dobradiças serão de metal cromado do tipo reforçado, com anel de 3 ¼" x 3" e serão no 
minimo 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. 	 1 

A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem 
evita das discrepâncias de posiçà ou diferenças de nível perceptíveis 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 soletras serão assentadas com argamassa de traço 1:3, cimento e areia 
As soleiras deverão casonecessario possuir rasgos rebaixos e outros detalhes imprescindiveis 

ao seu funcionamento. 	 . 
Nos vão de todas as portas, considerar soleiras em granitã 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 
impe rmeãveis 

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 p9r,rnas da ABNT e normas das 
concessionárias locais, 	. 	 . 

Sara instalado no quadro de distribuição existente 04 disjuntores Os disjuntores utilizados no 
quadro de distribuição devem ser DIN, fabricante GE ou Similar. 

As tornadas universais deterão 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. 	.1 

Todos os eletrodutos serão de PVC (normatizados), Fab. 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. 
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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 até 
obter-se superfícies planas e lisas 

As tintas à base de esmalte exigem no mínimo duas derhãos 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 fabricantú. 

Cada demão de tinta só, será aplicada após a anterior estar completamente seca convindo 
observar um intervalo de 24M hw as entre demãos sucessivas 

O mesmo cuidado deverá haver entre demãos de massa e de tinta observando um intervalo 
minimo de 48 00 horas 

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

Pintura acrihca 

Antes de efetuar qualquer 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 c9m argamassa semi-flexível, e duas demãos de impermeabilizante acrílico.  
As superfícies a serem pintadas deverão ser examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos antes da 
execução dos serviços Todos 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, çbservando-se o intervalo de secagem mínimo, e diluído conforma 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 espatula 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 2a  demão corrigindo , o 
nivelamento e após o período de secagem proceder o lixamento finøl 

Esmalte sobre madeira ei massa e selador 

Nas esquadrias de nddi ira a preparação se fará com o lixamento e limpeza das superfícies,  
correção das imperfeições ubíindo massa a óleo, lixamento para nivelamento para depois aplicar a 
Unta esmalte da Coral Suvinil ',u Similar 

Se as cores não estiverem definidas no projeto caberá a FISÇALIZAÇAO decidir sobre as 
mesmas, mediante previa consulta ao autor do projeto Todas as voes que uma superfície tiver sido 
lixada esta sara cuidadosamente limpa com uma escova e depois poni um pano seco para remover 
todo pó,,  antes de aplicar a demã seguinte 

Toda superfície pintada devera 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 feiro, deverão ser pintadas com Esmalte Suvinil ou rigorosamente similar,  
na cor Preta e Camurça acabamento Fosco de acordo com projeto arquitetõnico, com 02 (duas) 
demãos e intervalo de 24 horas entre as demãos 
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ser aplicado anti-ferruginoso nas esquadrias metáIics em duas demãos da marca 
filar, observando-se o intervalo de secagem mínimo, e diluído conforme recomendações 

as esquadrias e similares metálicos, etc., a serem pintados, deverão ser emassadas com 
massa plástica paça correção de defeitos mais grosseiros, pois esta não dá acabamento 
sua secagem lixar e aplicar massa rápida Luxforde, em camadas finas, para correção de 

itos, que será posteriormente lixada com lixa de 220 à 490 para acabamento liso secagem 
lo conforme recomendações do fabricante 

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,dn :,: conforme modelo adotado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA, devendo o fornecedor 
oferecer, pma garantia de 12 meses com referência a qualidade do material utilizado na confecção da 
placa. 

18— LIMPI ¼ 
ratada deverá efetuar a limpeza diária  da obra para quê não atrapalhe as atividades nos 

	

dérhais sei 
	

S. 

emovido todo o,enliilho do terreno e cuidadosamente limbos e varridos todos os excessos. 
To os pisos serão cuidadosamente limpos, retirando-se toda e qualquer sujeira aderente, 

lavados,, $ n de apresentar superfície uniforme, isenta de qualquer impureza, manchas e outras 
impem,6 encontrando-se em 'perfeita condições de utilização. 

as alvenarias, elementos vazados, revestimentos, apar?lhos sanitários, etc. serão limpos 
abundaflté uidadosamente lavados de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes 
serviços d ipeza. 

as fechaduras deverão ser testadas quanto ao . seu funcionamento e o perfeito 
as portas. 
os aparelhos de iluminação deverão ser rigorosamente limpos e polidos, observando-se . o 

namento dos mesmos e o estado das lâmpadas. 
iogas as esquadrias deverão ser convenientemente limpas, pohdas e lubrificadas as dobradiças 

trincos e fechaduras. 

Cesat Eduaido . Canelas FUhO 
CRENPA n° 1502163129 

Engenheiro C¼U 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

- MEMORIAL DESCRITIVO: 

Este memorial descritivo tem como objetivo estabelecer as normas condições para a execução de 
obras e serviços relativos à obra de Ampliação da Escola Municipal Geraldo José de Lima, 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 necessariac a 
completa execução da obra pela empresa contratada. 

II- DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1 - VERIFICAÇÕES E INTERPETAÇÕES 

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 comb, 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 documenGção fornecida pela PMA, servirão 
também para esclarecimentos em todos os itens de serviços através das indicações de características 
dimensoes unidades quantidades e detalhes nelas contidas 

Os valores dos insumøs 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 obra equipamentos e maqLlinarios deverão ter seus custos inseridos na composição do BOI 

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

2- OCORRÊNCIA E CONTROLE:  

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

A empresa responsável em decorrência de eventuais alterações feitas nos serviços de acordo 
com a fiscalização devera apresentar o "As Bulit" através de documentos que se tornem necessários,  
tais como plantas, croquis d4enhos detalhes, etc 

• 

MATERIAIS  A EMPREGA,: 	
1 

O emprego de quluer material com maior ênfase para o de acabamento como lajotas 
cerâmicas ferragens, esqua4irias, metais louças sanitárias e etc estará sujeito a fiscalização que 
decidira sobre a atualização d mesmo 

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

A empreiteira será1à obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo 
engenheiro/arquiteto fiscal, centro do prazo estipulado e devidamente registrado no livro diário de 
obras 

1 
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4-FISCALIZAÇÃO: 

A. fiscalização será exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela PMA. Cabe ao 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 MA, 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 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 devera manter na direção da obra um preposto com conhecimentos técnicos que 
permitam? execução com perfeição de todos os serviços além dos demais elementos necessários a 
perfeita administração da obra como almoxarife, apontado vigia e etc 

A contratada devera comunicar com antecedência a MA, o nome cio responsável técnico, com 
suas prerrogativas profissionais 

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 
obratoria a utilização dos equipamentos de proteção individual (EP, apropriados a cada caso visando 
a melhor segurança do operario 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 subcontrataçias 

Durante a execução dips serviços a contratada devera 

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

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

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

/ A contratada devera montar um escritório na obra com dependências confortáveis 
fiscalização, dotado de pessoal e material necessário 

o e atendimento dos serviços de construção. 
wá ininterrupta, por conta da contratada, até o recebimento 

ii 

uso 

A vigência 
obra. 
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8— EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQIJINARIOS 

A contratada será responsável pelo fornecimento de todøé os equipamentos, andaimes e 
maquinarios, assim como pequenas 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 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 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1 SERVIÇOS PRELIMEINARaS 

Placa de Qbra em chapa gaIvnizada 

A placa da obra será constituida da chapa de ferro galvanizada n° 26 com acabamento em tinta 
a óleo sobre fundo antióxido 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. 

Locação da obra 

As locações deverão ser globais e sobre um ou mais quadros de madeira que envolva o 
perimetro das edificações devendo 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 devidamente nivladas pregadas a uma altura mínima de 60 cm em caibros afastados 
convenientemente do prédio Sconstruir. Mediante os pregos cravados no topo dessas guias através de 
coprdenadas os alinhamentos serão marcados com linhas esticadas, essas tinhas marcarão os cantos 
ou os eixos dos pilares assinalpdos com piquetes no terreno por meio de fio de prumo 

Será de responsabilid4de da CONTRATADA a verificação do RN e alinhamento geral de acordo 
como projeto 

Caso o terreno apreseite problemas com relação aos níveis, a CONTRATADA devera comunicar 
por escrito a fiscalização, a fim1 de sedar solução ao problema 

A contratada não exequtara 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 fUniações poderão ser executadas manualmente, devendo o material 
remanescente ser retirado para local a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO 

As cavas para fundção deverão obedecer a dimensões miriimas indicadas em projeto de 
fundações a ser fornecido p1a FISCALIZAÇÃO devendo ser aprofundadas caso esta cota mínima não 
atinja o terreno com resistencia compatível com a carga que ira suportar.  

Nas escavações nec?ssárias  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 rendimento segurança e economia na 
execução dos serviços 
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Carga manual de entulho em caminhão basculante 6,0m 3  

Todo entulho produzido na obra deverá ser removido para letal indicado pela FISCALIZAÇÃO, 
sendo que no periodo 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. 

Aterro apiloado 

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

Antes do lançamento dó aterro, devérão 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— FUNQAÇÕES  E ESTRUTURA 

Fundação corridaibloco clpedra preta argamassa no traço 1:8 

O alicerce sera executado em concreto ciclopico no traço 1:8, cimento e areia respectivamente.  
O cimento utilizado será poty, Nassau zebu ou similar CP II - Z32 
F'dra preta. 
Areia com granulometria média 

Baldrame em cone ciclopico cipedra preta mcl forma 

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

O cimento utilizado será Poty, Nassau Zebu ou similar CP II - Z32 
Areia com granulometia média; 
O seixo utilizado será ce granulometria média 

Estrutura em concreto ar do fck2SMPA c! forma niad 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 e de 2,00m. Se a peça ultrapassar esse 
imite 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 melhór consistência É importante evitar a 
vibração da armadura caso cpntrário resultara em diminuição da aderência 

Os pilares vigas verbas e contravergas serão executadas em concreto armado Fck 25 Mpa 
com cimento, areia e seixo. 

As formas serão de madeinite de boa qualidade convenientemente escorada com o fim de 
garantir .à estrutura final as medidas constantes no projeto Caberá a 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 alou aço) Antes do lançamento serão P\ 

conferidas as medidas e procedida à limpeza Caso recebam tratamento com produto antiaderente, este  
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será aplicado antes da colocação da armadura Sendo formas absorventes, durante a concretagem 
déverão estar saturadas de água. 

O aço empregado na obra cera das classes CA-50 A e ÇA-60 e somente poderá ser, de 
procedência reconhecida, sem . :apresentar  defeitos considerados préjudiciais à sua constituição ou à 
estabilidade do conjunto 

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

4— PAREDE E REVESTIMENTp 

Alvenaria com tijolo cerâmico a cutelo 

Será executada parede em tijolo cerâmico assente a cutelo juntas com 12 mm de espessura 
maxima assentados com argamassa mista de cimento, areia e aditivo aglutinante organo-sintético, traço 
1:6 comO 70 1 de aglutinante para cada m3  de argamassa As paredes obedecerão aos alinhamentos e 
dimensões indicadas no projeto arquitetônico devendo as fiadas ser ç  perfeitamente niveladas alinhadas 
e aprumadas Na execução de, se serviço consideram-se material e mão-de-obra, transporte de material 
dentro da obra preparo da árgamassa marcação e execução da alvenaria As juntas horizontais 
deverão estar completamente cheias, com espessura máxima de 12 mm O assentamento dos tijolos 
cerâmicos sara 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 traço 1:3 

Trata-se da car soa de argamassa constituída de cimento areia grossa, agua e, eventualmente, 
aditivo possuindo baixa consistência, destinada a promover maior áderência entre a base e a camada 
de revestimento 

A argamassa de chapisco devera ser preparada no traço 1:a (1 de cimento 3 de areia media'-
aditivo) O chapisco devera ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida ou seja em todas as 
paredes Para aplicação do i,chapisco, a base devera estar Mtpa livre de pó, graxas óleos,  
eflorescências materiais solto ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência 

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

Pode-se ainda saturar a superfície com agua limpa aplicar solução de ácido muriatico (5 a 10% 
de concentração) durante cinco minutos e escovarem abundância 

Poderao ser empregados na limpeza processos mecânicos (escovamento com escova de 
cerdas de aço lixamento mecânico ou jateamento de areia) sendo a remoção da poeira feita atraves de 
ar comprimido ou lavagem cot água em seguida 

Quando a base apresentar elevada absorção devera ser pré-molhada suficientemente A 
execução do chapisco devera ser realizada através de aplicação vigprosa da argamassa continuamente 
sobre toda a área da base que se pretende revestir. As argamqssas deverão ser misturadas até a 
obtenção 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 recipiente limpo e integro dimensionado 
de acordo com o seu inchamento médio 

A quantidade de água sera 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 afim de 
se evitar o inicio do seu endurecimento antes do seu emprego 
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dimento para a é*ecução das argamassas deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 
de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. 
ção em misturador mecânico: 

A ord 
	

)cação no misturádor deverá ser a seguinte: 
-parte da água, 
-a areia, 
- outro glomerante, 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, es&ecificada  pela proporção, deverá ser em volume seco e deverá ser 

obedecida rigorosamente para cada aplicação. 
Fabricação manual 

- 	 Só será permitido o anassamento manual para volumes infériores a 010 m3, de cada vez, e 
quando autorizado pela Fiscalizbção. 

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, 
impermeável e resistente, seja pm masseira, tablado de madeira ou cimentado, com tempo mínimo de 6 
minutos. 

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

• 	argamassa 
Quando a temperatura .fQr elevada ou a aeração for intensy 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 

.2 	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 1 23 3 (cimento aditivo li9ante-de fabricação industrial e areia 
fina), espessura 3 cm. 

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

Õs 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 
unica A argamassa devera 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 
utilizando-se peneiras cujos diâmetros serão em função da utilização da argamassa. 

A base a receber a massa única devera 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 saliências, deverá ser reparada, antes de iniciar o revestimento. .2 

A aplicação da massa única devera ser iniciado somente depois de concluídos os serviços a 
seguir indicados, obedecidos seus prazos mínimos:  
- 24 horas após a aplicação do chapisco 
- 4 dias de idade das estruturas de concreto das alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto 
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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. Nesses pontos, deverão ser fixados cacos, planos de material cerâmico ou 
taliscas de madeira usando-se, .ara 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 empregando-se arganassa que será sarrafeada em seguida constituindo as guias ou 
mestras" H;. A 

A massa única só Sr4., executada depois da colocação dos marcos das portas e antes .da 
colocação de alisares e rodapé, 

Os materiais components das argamassas deverão atender às recomendações das Normas 
rasHeiras reterentes aos insun 

- Cimento - Deverá ser novo, r 
- Areia - Deverá apresentar 9 r 
comporá. Poderá ser grossa, n 
proveniente de jazidas (leito de 
- Água r Õeverá ser tal que não 
possam prejudicar as reações': 
satisfatória para ser utilizada.. 

O procedimento de cxi 
paredes e tetos com argamass 

6— COBERTURA 

Trama em Madeira p1 Telha C 

Sobre as paredes será 
utilizadas na execução do tlb 
dimensoes compatíveis com ç 

Cobertura - Telha Tipo Plan 

As telhas serão do tip 
técnicas do fabricante. A coloc 
à cumeeiras, sendo o sentid 
detalhamento do projeto. 

Cumeeira de barro 

Os capotes utilizadosft 
Brasilit ou Similar, obedecend':k 

Imunização plmadeira cicart4t 

O madeiramento eètz 
imunizado com produto especfi 

Emboçamento com arama 

Todos os beirais e curp 

a cimento, cal, areia e água: 
se admitindo .a utilização de ciment9 empedrado", 
lometria e características condizentes com o tipo de argamassa que. 
dia, fina (peneirada), comum com popcas impurezas ou lavada 

presente impurezas, tais como sais, ..álcalis ou materiais orgânicos que 
Ti o cimento. A água potável da redevde abastecimento é considerada 

ução devera obedecer ao previsto na NBR- 7200 Revestimentos de 
- material, preparo, aplicação e manutenção. 

nica Tipo Plan Até 2.Águas 

,truida a estrutura de madeira do telhado da edificação, as madeiras 
serão de lei tipo Maçaranduba Angelim vermelho ou similar, com 
da obra. 

plan, fixadas na estrutura da cobertura obedecendo às especificações 
ão será feita dos beirais para as cumeeiras e em faixas perpendiculares 
da montagem contrário aos dos ,entos dominantes, obedecendo o 

cumeeira serão adequados as teibas utilizadas na cobertura, fabricante 
s especificações do fabricante 

neum 

.iràl (tesoura, terças, caibros, ripas, etc.) deverá ser previamente 
D para esse fim e aprovado pela FISCALIZ.AÇAO. 

traço 1:2:9  (Cimento, cal e areia) 

iras serão encaliçados com cimento e areias no traço 1:4 

o - 	 . 

Camada impermeabilizadora e=lOcm 

Antes do lançamento jio lastro para isolar o solo da estrutura de fundação deverá se observa 
cuidadosamente a limpeza das cavas isentando-as de quaisquer materiais que sejam nocivos ao 
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concreto tais como madeira êrn decomposição, etc. Os pisos indicados receberão uma camada 
impermeabilizadora em concreto ciclõpico com SIKA 1 ou produto Similar, na dosagem especificada pelo 
fabricante. 

O cimento utilizado será Poty, Nassau, Zebu ou similar CP II —232. 
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 para os pisos com acabamento em argamassa de alta resistência, será 
executada com argamassa de cimento e areia média ou grossa no traço 1:3 desempenado e com 
espessura de 03 em. 

Quando o material a 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 coma seguinte relação: 
- Areas secas: :50,5%; 
- Áreas molhadas: 0,5%sx!51 5% em direção ao ralo ou à porta de saída; e 
- Boxes de banheiros: 1.5%:Sx:52,5% em direção ao ralo. O cimento utilizado será Poty, Nassau, 

Zebu ou similar CP 11-132. 
Areia com granulometri média ou grossa. 

Lajota cerâmica - REI 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 deverá ser aprovada 
pela fiscalização 

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

Rodapé 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 superfície. A argamassa de assentamento será no traço 1:3 ou 1:4 conforme as 
condições de exposição de superficie às intempéries, bem corno da necessidade de manter as 
superfícies impermeáveis. 

Calçada (incluindo alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) 

Nos locais definidos em Projeto serão executadas calçadas de proteção nas dimensões 
indicadas, como segue: A tundação 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 ciclópico FCK=15MPA 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 
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 1 3.5MPA com 10 cm 
de espessura e acabamento desempenado. Após a pega do concreto serão retiradas as juntas de 
madeira, e 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 indicações constantes nos projetos detalhes especiais e especificações 
gerais.,Os tipos e dimensões básicas obedecerão rigorosamente o projeto de arquitetura devendo todos 
os vãos ser confirmados na obr antes da fabricação A madeira devera ser de lei bem seca isenta de 
partes brancas carunchos e tlrocas  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 alturas 
variadas conforme definido em planta As grades de ferro serão lixadas e receberão pintura esmalte 
com prévio tratamento com pintira anticorrosiva 

Coilforme especificaçoqs do projeto arquitetõnico, os serviços de serralheria serão executados 
de acordo com as boas normas lndicadas e serão confeccionadas em perfis metálicos tubulares 

Os caixilhos das esquaØrias de madeira serão do tipo aduela e alizar com dimensões minimas 
de 7,50 x 1 00cm As folhas trão couçoeiras com 10 cm de largura e pinazios com Bem de largura 
sendo que o ultimo pinazio terá Llscm  de largura 

As fechaduras das p°fl*s  de madeira deverão ser de embutir,sempre de cilindro e maçaneta cio 
tipo alavanca e de trinco rew 
chaves deverão ser fornecidas 

As dobradiças serão 
minirno de 03 (três) unidades ç 

Os rebaixos ou enca» 
emendas enchimento com tal( 

localização das feri 
evitadas ,discrepâncias de posi 

':' 	»ocalaçã0 do as 
identificavel pelo sentido de ata 

As maçanetas das po 

As soleiras serão a 
As soleiras deverão 

Nós vão de todas . 
espessura de 03 cm Recebe 
de exposição  de superfície 
impermeáveis 

O peitoril deve ser 
argamassa de assentamento 

8- INSTALAÇÕES ELETRIC 

Os serviços de irist lações . elétricas obedecerão às normas da ABNT e normas, das 
concessionárias locais 

Será instalado no QUE dro de distribuição existente 04 disjuntores. Os disjuntores utilizados no 
ser DIN, fabricante GE ou Similar 

adas universais reverão ser da Perlex ou Similar 
os interruptores: devem ser para 1OA-250 v, Fab Perlex ou Similar, instalados em caixas de 

iárias tipo pafion em plástico de sobrepor lxl5W. 
os eletrodutos serão de PVC (normatizados), Fab Tigre hidrosol ou Simi r, rígido, 

com acessórios, respectivos diâmetros e bitolas indicados no projeto e conforme a planilha 
des. 
fornecidos e instalados ventiladores de teto.' 

rvlémorial Descritivo e Especificação Técnica 

slvel acionado pela maçaneta e pela chave com 02 (duas) voltas, As 
m duplicata 

k metal cromado do tipo reforçado, com anel de 3 ½" x 3" e serãp no 
br folhas. 

s terão a forma das ferragens não sendo toleradas folgas.. que exijam 
a de madeira, etc. 
'gens nas esquadrias será medida ;  com precisão, de modo a serem 

ão ou diferenças de nível perceptíveis à vista. 
ntamento das ferragens será detetm:nada pela fiscalização se não 

artura constante em projeto. 
tas, salvo em condições especiais, serão localizadas a 105 cm do. piso 

as ferragens deverão ser aprovadas, pela fiscalização. 
"tadas com argamassa de traço 1:3, cimento e areia 
ao necessário, possuir rasgos, rebaix's e outros detalhes imprescindíveis 

podas considerar soleiras em granito polido na largura da parede e 
uma argamassa de assentamento traço T3 ou T4 cqnfqrme.as condições 

is intempéries, bem como da necessidade de manter as superfícies 

locado por funcionário especializado, ficando a cargo da contratada a 
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9— PINTURA 

Todas jodas as superfícies a• serem pintadas deverão ser limpas convenientemente preparadas, 
lixadas e só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas 

As superficies 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 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 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 deverá haver entre demãos de massa e de tinta observando um intervalo 
minimo de 4800 horas 

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

Pintura acrilica 

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-flexível, e duas demãos de impermeabilizarite acrílico.  
As superfícies a serem pintadçks deverão ser examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos antes da 
execução dos serviços Todos çs 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 

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

Devera ser aplicada e lixada massa ACRÍLICA 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 ,è sucessivas Aplicada a ? 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 2a demão corrigindo o 
nivelamento e após o período çe secagem, proceder o lixamento final 

Esmalte sobre madeira c/ marsa  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, com um pano seco para remover 
todo po antes de aplicar a demão seguinte 

Toda superfície pintada devera apresentar, depois de prpita uniformidade quanto à textura 
tonalidade e brilho (fosco, semi - brilho e brilhante) 

Pintur 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 projeto arquitetônico com 02 (duas) 
demãos e intervalo de 24 horas entre as demãos 
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Devera ser aplicado anti-ferruginoso nas esquadrias metálicas em duas demãos da marca 
CORAL ou similar, observando-e o intervalo de secagem mínimo, e diluido conforme recomendações 
do fabricante. 

Todas as esquadrias e similares metálicos, etc., a serem pintados deverão ser emassadas com 
a aplicação de massa plástica ppra 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 a 400 para acabamento liso secagem 
minimo e diluído 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 referencia a qualidade do material utilizado na confecção da 
placa..: 

IS— LIMPEZA 

A aontratada devera efetuar a limpeza diária da obra para chie  não atrapalhe as atividades nos 
demais setores 

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

lavados a firo de apresentar superfície uniforme isenta de qualquer impureza manchas e outras 
imperfeições encontrando-se em perfeita condições de utilização 

Todas as alvenarias, ejenlentos vazados, revestimentos, aparelhos sanitários, etc. serão limpos 
abundante e cuidadosamente lvados, 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 memos e o estado das lâmpadas.  

Todas as esquadrias lVerão ser convenientemente limpas polidas e lubrificadas as dobradiças 
trincos e fechaduras 

8Sdí .uuaçdu M Caiieías Filho 
REA/FA PI 150276379 

Engenheiro Civil 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

• 	 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 Sitio Novo, no município de 
Acará - Pará, conforme os projétós compreendendo o fornecimento dob 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 
fo rn ecida 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 dúvidas, 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 atraves 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 devera ser considerado nas composições de custos dos referidos serviços 

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

Nestas especificações deve ificar perfeitamente claro, que todos os casos de caracterização de 
matérias ou equipamentos pfr  determinada marca, fica subentendido a alternativa "ou similar" a 
juizo 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 corno 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 dcicumentos que se tornem necessários,  
tais como plantas croquis desenhos, detalhes etc 

3- MATERIAIS  A EMPREGAR 

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

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

A empreiteira será obrigada a mandar retirar qiialquer 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 elaborar relatórios e outros elementos informativos 

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

Em .caso de 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 

• 	Tôda comunicação e •solicitação deverão ser registradas no livro diário de obras, e quando 
necessário, através de oficio ou memorandos. 

6-PRONTO SOCORRO 

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

7-ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

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

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

A PMA fica no direito de 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 equipamentos de proteção individual (PI) apropriados a cada caso visando 
a melhor segurança do operário juntamente com os crachás dos trabalhadores relacionados para obra 

A contratada sara 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 devera 

V Providenciar junto ao CREA as anotações de responsabilidades Técnicas - ARTs 
referentes ao objeto do contrato e especificações pertinentes nos termos da lei ri 0  
6496-77 

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

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

/ 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 

/ A vigência será ininterrupta por conta da contratada, ate o recebimento definido da 
obra 
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8— EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQIJINÁRIOS: 

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 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 pela retirada de todos os materiais excedentes oriundos do processo de 
construção da obra como madeiras materiais brutos tijolos etc.  

III - ESPECIFICAÇÕES 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 antioxido eromato de zinco e estruturada com régua de madeira aparelhada de 3 x1 
e obedecendo o modelo adotado pelo PMA, que objetiva a exposiçãode inforrações. 

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

penmetro das edificações devendo 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 devidamente niveladas pregadas a uma altura minima de 60 cm em caibros afastados 
convenientemente do prédio aonstruir. 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 o projeto 

Caso o terreno apresente problemas com relação aos niveis. a CONTRATADA deverá comunicar 
por escrito à fiscalização, a fim de se dar solução ao problema. 

A contratada 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 
11 1 

	 As cavas para fundações poderão ser executadas manualmente devendo o material 
remanescente ser retirado para local a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO 

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 resistênclá compatível com a carga que ira 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 tomarem necessários,.' no sentido de dar o máximo de rendimento, segurança e economia na 
execução dos serviços 

Carga manual de entulho em caminhão basculante 6,0m 3 	 - 

Todo entulho produzido na obra deverá ser removido para local indicado pela FISCALIZAÇÃO,  
sepdo que no período em que permanecer na obra devera ser acondicionado convenientemente em 
local proprio separado e que não obstrua os caminhos de serviço e nem exponha as pessoas a riscos 
de acidentes 

Memorial Descritivo e Especificação Técnica 	5 	3 



.. 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

Aterro apiloado 
Os trabalhos de aterro deverão ser executados com material sem mataria orgânica em camadas 

sucessivas de 0,20em, devidamente molhadas e apiloadas manualmnte devendo ser executado após 
a limpeza e esgotamento das cavas de fundação. 

Antes do lançamento do aterro 1  deverão ser removidas todas : ias 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—FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 

Fundação corridalbloco clpedra preta argamassa no traço 1:8 
O alicerce será executado em concreto ciclõpico no traço 1 8,,cimento e areia respectivamente 
O cimento utilizado será poty Nassau zebu ou similar CP li P2.  
Pedra preta 
Areia com granulometria media 

Baldrame em conc ciciopico c/pedra preta mci forma 
As vigas baldrame serão executadas em concreto ciclopico deverão seguir as especificações de 

projeto e as seguintes recomendações complementares 
O cimento utilizado será Poty, Nassau Zebu ou similar CP li - Z32, 
Areia com granulometna media, 
O seixo utilizado será de granulometna media 

:Estr.utura em concreto armado fck25MPA cl 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 apresefite 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 
imite admite-se a utilização de meio adequado como funil ou tromba ou lançamento através de janela 
lateral Enquanto estiver sendo lançado e imediatamente apos 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. E importante evitar a 
vibração da armadura caso contrario resultará em diminuição da aderência.  

Os pilares vigas vergas e contravergas serão executadas em concreto armado Fck 25 Mpa 
com cimento areia e seixo.  

As formas 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 
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 
sera 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 a sua constituição ou a 
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 
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4- PAREDES E REVESTIMENTOS 

Âlvénàri•a dom tijolo cerâmico 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 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 
dentro da obra, preparo da atgamassa, marcação e execução dI 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 como 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 

•Qhapisco.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 ,â base e a camada 
de revestimento 

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

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

Pode-se, ainda saturar a superfície com agua limpa aplicar solução de acido muriático (5 a 10% 
de concentração) durante cinco minutos e escovarem abundância — 

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

Quando a base apresentar elevada absorção, devera ser pre-molhada suficientemente A 
execução do chapisco deverá ser 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 devera ser medido em peso, 25 ou 50 kg por saco 
podendo ser adotado volume correspondente a 17,85 ou 35,7 litros spectivamente 

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

A quantidade de água 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 Q início do seu endurecimento 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 mecânico:  
A ordem de colocação no rnis%urador  deverá ser a seguinte 
- parte da água 

el - areia 
- outro aglomerante se houver,  

cimento e 
- resto da água com o aditivo, se for o caso 

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

obedecida rigorosamente para cada aplicação 
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Fabricação manual 
So sera 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 agua acarreta a perdade 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 
impermeável e resistente seja em masseira tablado de madeira ou cimentado com tempo mínimo de 6 
minutos 

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

Quando a temperatura tor  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 1 2 3 (cimento, aditivo ltgante de fabricação industrial e areia 
fina) espessura 3cm 

As paredes antes do inicio da execução da massa única deverão estar com as tubulações que 
por ela devam passar, concluídas, 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 devera 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 ch?pisco e posteriormente a da massa 
unca A argamassa devera 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 secagem Em seguida será peneirada 
utilizando-se peneiras cujos diâmetros serão em função da utilizaço da argamassa 

A base a receber a massa única devera 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 saliências, deverá 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 minimos 
-24 horas após a aplicação do chapisco 
- 4 dias de idade das estruturas de concreto das alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto 

O plano de revestimento será determinado através de ponts 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 Nesses pontos deverão ser fixados cacos planos de material cerâmico ou 
taliscas de madeira usando-se para tanto argamassa idêntica a que será empregada no revestimento 

Uma vez definido o piano de revestimento deverá ser feito o preenchimento das faixas entre as 
taliscas empregando-se argamassa que será sarrafeada em seguida  constituindo as guias ou 
mestras 

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

Os materiais componentes das argamassas deverão atender às recomendações das Normas 
brasileiras referentes aos insurnos cimento, cal, areia e água: 
- Cifflento - Deverá ser novo;não se admitindo a utilização de cimento "empedrado'. 
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Areia - Deverá apresentar granulometria e características condizentes com o tipo de argamassa que 
compara Poderá 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 é considerada 
satisfatória para ser utilizada. 

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

Emboço com argamassa 1 6 Adit Ptast 
O embaço ou massa grossa e uma camada cuia principal função e a regularização da 

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

receberes camadas posteriores o revestimento 
Para tanto deve aprese$tar porosidade e textura superfïciais compativeis com a capacidade de 

aderencia do acabamento final previsto Ambas são características determinadas pela granulometria dos 
materiais e pela técnica de execição 

O çmboço será execubdo com argamassa no traço 1:6 (cimento aditivo plastificante de 
fabricação industrial) e será aplicado somente nas paredes que receberão acabamento em cerâmica.  
Estas paredes não deverão receber o reboco paulista 

O emboço só será inicido após a completa pega das argamassas das alvenarias e chapiscos e 
depois de embutidos e testados todas as canalizações que por ele deverão passar bem como a 
colocação dos caixilhos Dever ser fortemente comprimido contra as superfícies a fim de garantir sua 
perfeita ?derencia A espessura do emboço não devera ultrapassar a 20 mm 

Antes de iniciar o emtnço as superfícies deverão ser limpds para eliminação de gorduras e 
eventuais vestígios orgânicos Jimo fuligem etc) e abundantemente molhadas para evitar absorção 
repentina de água e argamasse mas nunca exageradamente pois poderá provocar o"escorrimento" da 
mesma argamassa 

Uma vez molhada a superfície, e aplicada a argamassa, chapada fortemente com a colher. A 
parede devera ser aariateade com régua apoiada sobre as faixas-guias verticais em movimentos 
horizontaisde baixo paa cima de modo que a sperficie fique reguarizada sendo recolhido o excesso 
de argamassa que vai se depositar na régua e recolocado no caixão para reemprego imediato 

Para obtenção de superfície áspera apropriada à aplicação de qualquer dos acabamentos 
citados recomenda-se a utiliz2'3âo de areia de granulometria media ou grossa e de desempenadeira de 
madeira Quando base para revestimentos cerâmicos o emboço deve apresentar capacidade de 
aderência a 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 maiores5 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 á 
aplicação em paredes e tetos devera ser de 1,2 a 4,8 mm 

O emboço devera aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento Deverá possuir textura e 
,composição uniforme propoiconarfacilidade de aplicação manual ou por processo mecanizado 

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

A argamassa de embbço devera ser preparada de acordo com as recomendações constantes 
nesta especificação para o reboco paulista 

Revestimento Cerâmico Red ão Médio 
As superfícies irdicadas receberão acabamento em cerâmica 20x20cm - Padrão Médio,  

Fabricante Porto Rico Cecrisa ou Similar, o revestimento deverá se,,aprovada pela fiscalização 
,OBS.: Os Revestimentos cerâmicos deverão ser isentos de qualquer imperfeição visível a olho nu, a 
distancia de lOm em condições adequadas de iluminação e serão assentados com altura conforme 
projetos 

Dez dias depois de curado o emboço será iniciado o assenlamento  do revestimento 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

O assentamento será procedido com o emprego de argamassa de alta adesividade tipo 
CIMENTCOLA DA QUARTZOLIT, BINDA-CIMENTCOLA da SIXA ou similares, o que dispensa a 
ope(ação de molhar as superfícies do emboço e da pastilha Será adi&ionada água a argamassa de alta 
adesividade conforme a especificação do fabricante até obter-se conlstência 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 argamassa devera ocorrer, no máximo ate 2 horas após o seu preparo sendo 
vedada nova adição de agua ou de outros produtos 

A argamassa será estendida 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 e sem irregularidades 

5—COBERTURA 

Tramaem Madeira p/ Telha Cerâmica Tipo Plan Ate 2 Aguas 
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 com o porte da obra 

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

técnicas 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 o 
detalhamento do projeto 

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

Brasilit QU Similar, obedecendo as especificações do fabricante 

Imunização plmadeira c/carbohneum 
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 1:2:9  (Cimento, cal e areia) 
Todos os beirais e cumeeiras serão encaliçados com cimento e areias no traço 1 4 

Calha em chapa de aço galvanizado ii °  24, desenvolvimento de 33cm 

Será feito o fornecim8nto e instalação de uma calha metálica em chapa de aço galvanizado com 
desenvo l vimento de 50 cm de acordo com o projeto 

6— PISOSÍRODAPES 

Camada 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 camada 
irnpermeabilizadora em concreto ciclápico com SIKA 1 ou produto Similar, na dosagem especificada pelo 
fabricante 

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

Memorial Descritivo e Especificação Técnica 	5 	8 



Caitadãregularizadora no traço 1:4 
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 
obedecendo aos níveis ou inclinações previstas para o acabamento que os deve recobrir. A 
regularização das áreas para os pisos com acabamento em argàmassa de alta resistência, será 
executada com argamassa de cimento e areia media ou grossa rio 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. 

A referida camada dará o caimento do piso acabado de acordo com a seguinte relação 
- Áreas secas: :5 0,5%; 
- Áreas molhadas 0,5W-x51,5% em direção ao ralo ou a porta de saída; e 
- Boxes de banheiros: 1,5%:5x:52,5% em direção ao ralo. O cimento utilizado será Poty, Nassau, 

Zeb..ous.imilarCPlI—Z32. 
Areia com granulometna media ou grossa 

Lalota cerâmica - PEI IV - (Pacrào Media) 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 será da Quartzolit ou Similar, na cor a ser determinada pela fiscalização 

Pisa Cimentada traço 1:3 (Cimento e areia) c/ acabamento liso E = 1,5 cm, prepara manual da 
argamassa, inclusa aditivo impermeabilizante E Calçada de Pratéção 

Nos locais definidos em Projeto serão executadas calcadas de proteção nas dimensões 
indicadas, como segue A fundação cera 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 cera em concreto ciclopico 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 5MPA com 10 cm 
de espessura e acabamento desempenado Após a pega do concreto serão retiradas as juntas de 
madeira e nas suas espessuras será aplicado produto a base de asfalto formando as juntas secas 

R.qdàp:.Cerâmico h =7cm 
Os 

 
rodapés são o elemento de acabamento e proteção da transição das paredes com os pis is 

O assentamento das peças se dará com argamassa ainda rresd tendo-se o cuidado de pulverizar 
cimento em pó sobre a superfície A argamassa de assentamento íserá no traço 1:3 ou 1:4 conforme as 
condiç6çs de exposição de superfície as intempéries bem corno da necessidade de manter as 
superficies impermeaveis 

7— ESQUADRIASÍFERRAGEPJS 

As portas em rn&de a serão executadas segundo técnica para trabalhos deste gênero e 
obedecerão rigorosamente a indicações constantes nos projetos detalhes especiais e especificações 
gerais Os tipos e d menões 'jasit as obedecerão rigorosamente o projeto de arquitetura, devendo todos 
os vãos ser confirnwros ii' cora antes da fabricação A madeira dpvera ser de lei bem seca isenta de 
partes brancas, carunchos E;, brocas, sem nós ou fendas, que •comprometam a sua durabilidade e 
aparência 

Nos tocais mdi ados em planta deverão ser instaladas gades e portões de ferro com alturas 
variadas conforme definido m planta o As grades de ferro sei lixadas e receberão pintura esmalte 
com previo tratams 1 O com p dura anticorrosiva 
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ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

Conforme especificações do projeto arquitetônico os serviçoé 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 7,50 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 em duplicata 

1. As dobradiças serão de metal cromado do tipo reforçado com anel de 3 ½ x 3 e serão no 
mínimo 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 discrepâncias de posição ou diferenças de nível perceptíveis a vista 

A localização do assentamento das ferragens será determinada pela fiscalização se não 
identificavel 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 cimento e areia 
As soleiras deverão caso necessário possuir rasgos rebaixos e outros detalhes imprescindíveis 

ao seu funcionamento 
NQ5 vão de todas as portas considerar soleiras em granito 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 as 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 

8- tNSTALAÇÕES  ELÉTRICAS 

65 serviços de instalações elétricas obedecerão às n& mas da ABNT e normas das 
concessionárias locais. 

Serão instalados no quadro de distribuição existente 03 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 1 OA-250 v, Fab. Perlex ou Similar, instalados em caixas de 

PVC 4" x 2". 
Çuminárias tipo paflon em plástico de sobrepor 1x15W. 
Todos os eletrodutos serão de PVC (normatizados), Fab. Tigre, hidrosol ou Similar, rígido, 

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

Sèrão fornecidos e instalados ventiladores de teto. 

8—INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

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

bos de PVC normatizados, Fab. Tigre, Akros ou Similar, e As instalações serão executadas em tu  
com diâmetros de acordo com os projetos 

Qeverão ser instalados três registros de gaveta com canopla 3/4" e dois registros de pressàb, com 

canopla ¶4" . 
Será construído fossa séptica, sumidouro e filtro anaeróbico em concreto armado, conforme 

projeto. 
Serão fornecidas e instaladas caixas de gordura em PVC DN 300mm conforme projeto da marca 

Tigre ou similar. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

Serão fornecidas e instaladS caixas sifonadas em PVC com grelha. 
- Serão fornecidos e instalados tubo em PVC 50 mm e joelho/cotõvelo 900  50 mm, para a ventilação 

do sistemà. 

9— APARELHOS, LOUÇAS  E METAIS. 

Os vasos, lavatórios, metais e acessórios serões da marca Déca, ou similar. O fabricante deverá 
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, 
lavatórios PNE e vasos sanitáribs PNE) serão aprovadas pela fiscaliaação inclusive os acessórios dos 
vasos e lavatórios. 

As pias serão de urna cuba em aço mcx e as torneiras, serão tipo cromada popular para 
lavatórios, os sifões serão em plásticos brancos para os lavatórios.. 

10—PINTURA 

Todas as superfícies a• serem pintadas deverão ser lirnõas convenientemente preparadas, 
só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. 
s superfícies de madeira serão preparadas com o emprego de lixas cada vez mais finas ate 
uperficies planas e lisas 

3 tintas a base de esmalte exigem no mínimo duas demãos de acabamento devendo 
aprSeritE r elevada resistência ao impacto e as intemperies 

s tintas só poderãõ ser afinadas ou diluídas, com solventes apropriados a de acordo com as 
nstruçec ;do respectivo fabricante. 

ada demão de tinta-,só será aplicada após a anterior estar completamente seca convindo 
observar .im intervalo de 24:00 horas entre demãos sucessivas 

o mesmo cuidado deverá haver entre demãos de massa e de tinta, observando um intervalo 
minimo di 48:00 horas: 

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

Pintura a rtIica, Massa acrilica e Selador acrílico 
Cites de efetuar qualquer serviço de pintura, a CONTRATADA deverá efetuar a retirada de 
infiltrações e trincas existentes na alvenaria e junto as esquadrias externas e Internas com 

adequado para cada situação, devendo ser utilizado hidro jateamento com hipoclorito, as 
atadas com argamassa semi-flexível, e duas demãos de impernieabilizante acrilico 
cies a serem pintadas deverão ser examinadas e. corrigidas de quaisquer defeitos antes da 
dos serviços Todos os cuidados quanto às superfícies estarem secas e limpas e precauções 
intervalo de tempo, entre demãos, deverão ser observadõs, conforme recomendações das 
rasileiras 
da demão de tinta só poderá ser aplicada quando a procedente estiver perfeitamente seca, 

obsen 	im intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas 
verá ser aplicado selador acrílico para paredes em duas demãos da marca StJVINIL ou 

similar 

	

	seriando-se o intervalo de secagem mínimo, e diluído conforme recomendações do fabricante 
,verá ser aplicada e lixada massa ACRILICA da marca SUVINIL ou similar de mesma 

qualid 
	

de forma a obter superfície perfeitamente lisa, regular e limpa pronta para receber pintura 
we ser aplicada com a desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície em camadas 
sssivas Aplicada a P demão após um intervalo mínimo de três horas a superfície deve ser 
n lixa de grão 1 00 a 150 a fim de eliminar os relevos;,deve-se aplicar a 2a  demão corrigindo o 

nivela 	to e após o período de secagem proceder o lixamento final 

obre madeira c/ massa e selador 
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Nas esquadrias de madeira a preparação se tara 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.  

$e as cores não estiverem definidas no projeto caberá a FISCALIZAÇÃO, decidir sobrei as 
mesmas, mediante previa consulta ao autor do projeto Todas as vezes que uma superfície tiver sido 
lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e depois 6cm um pano seco para remover 
todo pá antes de aplicar a demão seguinte 

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

Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica 
As grades, portões de fétro, deverão ser pintadas com Esmalte Suvin.il ou rigorosamente similar, 

na cor Preta e Camurça, acabamento Fosco, de acordo com prófeto arquitetônico, com 02 (duas) 
demàos e intervalo de 24 horas intre as demãos. 

Devera 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 similares metálicos, etc., a serem pintados deverão ser emassadas com 
a aplicação de massa plástica para correção de defeitos mais grosseiros, pois esta não da acabamento 
perfeito e após sua secagem lixar e aplicar massa rápida Luxforde dm camadas finas para correção de 
pequenos defeitos que será posteriormente lixada com lixa de 220 a 400 para acabamento liso secagem 
rninimo, e diluído conforme recomendações do fabricante. 

11— SERRALHERIA 

Placa de Inauguração em aço/letra baixo Relevo (40x30cm) 
Deverá ser fornecida ë 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 a qualidade do material utilizado na confecção da 
placa. 

12—LIMPEZA 	 . 	 :1 

A'contratada deverá efetuar a limpeza diária da obra para .ue não atrapalhe as atividades nos 
demais setores. 	

ti 

Será removido todo o entulho do terreno e cuidadosamenté 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, isentam de qualquer impureza, manchas e outras 
imperfeies, 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 
nivelameilto das portas, 	. 

T odos 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 
trincos e fechaduras. . 	.. 	 . 

Cesar Eduarda M ,  Canelas Hha. 
CREAIPA n° 152753129 

Engenheiro CivU 	 •. 
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• ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

• 	 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 Reforma da Escola Municipal Manoel Gonçalves, no município 
de Acará Pará, conforme os projetos compreendendo o fornecimentó dos materiais, mão-de-obra com 
leis sociais, equipamentos, impostos e taxas, assim como todas as despesas necessárias à completa 
execução da obra pela empresàcontratada. 

II - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1 - VERIFICAÇÕES E INTERPRETAÇÕES: 

Compete a firma empreiteira, minucioso estudo de verificação e comparação de todos os 
desenhos dos projetos espeçficações e demais elementos integrantes da documentação técnica 
fornecida pela PMA, bem como 1 providenciar os registros nos órgãos competentes 

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

A planilha de quantidades partes integrantes da documentação fornecida pela PMA, servirão 
tem t em 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 devera ser considerado nas composições de custos dos referidos serviços 

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

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

2-OCORRÊNCIA E CONTROLE 

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

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

.3-MATERIAIS A EMPREGAR: 

O emprego de quai4uer material com maior ênfase para o de acabamento, como lajotas 
'cerâmicas, ferragens esquadrias, metais louças sanitárias e etc estará sujeito a fiscalização que 
decidira sobre a atualização do mesmo 

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

A empreiteira será obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo 
engenheiro/arquiteto fiscal dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no livro diário de 
obras 

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 fisçalização respeitará rigorosamente o projeto e suas especificações 
devendo a PMA, ser consultada pára toda equalqüer modificação. 

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

5COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO 

Toda comunicação e solicitação deverão ser registradas no livro diário de obras, e quando 
necessário, através de oficio ou memorandos 

6-PRONTO SOCORRO: 

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

7- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

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

A contratada devera comunicar com antecedência à PMA, o nome do responsável técnico, com 
suas prerrogativas profissionais 1  

A PMA fica no direito de exigir a substituição do profissional indicado no decorrer da obra, caso 
o mesmo demonstre insufióiehte 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 
obrigatoria 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 

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 

purante 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 

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

1 Efetuar pagmentos de todos os impostos taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato ate o recebimento 
definitivo dos' serviços » 

1 A contratad, 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 até o recebimento definido da)' 
obra 
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ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACABA 

8— EQUIPAMENTOS, ANDAIMES Ê:MAQUINÁRIOS: 

• A contratada será responsável pelo fornecimento de todós os equipamentos, andaimes e 
maquinários, assim como pequenas ferraníentas 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 período de 
execução sendo responsável pela retirada de todos os materiais excedentes oriundos do processo de 
construção da obra, como: maflélras, materiais brutos, tijolos, etc. 

III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1 - SERVIÇOS PRELIMEINARES 

Placa, de Obra: 

A placa da obra será. constituída da chapa de ferro galvanizdda n° 26, com acabamento em tinta 
a óleo sobre fundo antioxido 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 

Revisão de Telhado 
Serão revisadas as telhas cerâmicas e a estrutura em madeira da cobertura existente com a 
substituição de madeiramento e telhas danificadas pelo tempo conforme a orientação da fiscalização 
todo o material proveniente deste serviço poderá ser retirado da obra a titulo de bota-fora em local 
definido pela fiscalização 

2 REVESTIMENTO 

Reboco: 

O reboco 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 
cumpriras 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 reboco com argamassa no traço 1:18 6 espessura 3 cm 

As paredes antes do inicio do reboco deverão estar com as tubulações que por ela devam 
passar, concluídas, 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 

Os rebocos deverão apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado a 
desempenadeira de aço e esponjado de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme 

A areia a ser utilizada devera ser espalhada para secagem Em seguida será peneirada 
utihzando-se peneiras cujos diâmetros serão em função da utilização da argamassa 

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

O reboco devera ser iniciado somente após concluídos os serviços a seguir indicados 
obedecidos seus prazos mínimos:  
- 24 horas após a aplicação do chapisco 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

4 dias de 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 ôbmpatível com o tamanho da desàmpenadeira, geralmente régua de 
alumínio a ser utilizada. Nesses 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.. 

Unia vez definido o plano de revestimento deverá ser feito o preenchimento das faixas entre as 
taliscas, empregando-se argamassa, que será sarrfeada, em seguida, constituindo as "guias' ou 
mestras 

3 PISÔS 

Camada regularizadora 

Todos os pisos com acabamento em cerâmica levarão uma argamassa de cimento areia media 
ou grossa no traço 1:4 ,  espessqra 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 para 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 empregar for de origem natural (v .g., granito) o assentamento somente 
poderá ser feito com a orientação da FISCALIZAÇÃO 

A referida camada dará à caimento do piso acabado de acordo com a seguinte relação: 
- Áreas secas s 0 , 5% ;  
- Áreas molhadas 0 5%5x ~1 5% em direção ao ralo ou a porta de saída e 
- Boxes de banheiros 1 5%~x2 5% em direção ao ralo O cimento utilizado será Poty ,  Nassau 

Zébubu similar CP II -- Z.32. 
Areia com granulometria media ou grossa 

Lajota cerâmica - PEI IV (Padrão Médio) :  

Os pisos determinados em projeto receberão acabamento em lajota cerâmica 35cmx35cm 
antiderrpante, P0 IV Tipo A, fabricante Porto Rico Cecrisa ou Similar ,  a lajota devera ser aprovada 

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

Recuperação de Piso Cimentado externo 

Nos locais definidos em Projeto serão executadas a recuperação de piso cimentado externo 
conforme orientação da fiscalização. 

4 —  ESQUADRIAS/FERRAGENS 

As portas em madeira dos banheiros serão recuperadas com a substituição de madeiramento 
apodrecidas serão executadas segundo técnica para trabalhos deste gênero e obedecerão 
rigorosamente as indicações constantes nos projetos detalhes especiais e especificações gerais Os 
tipos e dimensões básicas obedecerão rigorosamente o projeto de arquitetura, devendo todos os vãos 
ser confirmados na obra antes da fabricação A madeira devera ser de lei bem seca isentam de partes 
brancas carunchos e brocas, sem nós ou fendas que comprometam a sua durabilidade e aparência .  
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HESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACABA 

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

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

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

Luminária tipo paflon em plástico, de sobrepor, com 01 lâmpada de 15w 
Será executada a revisac dos pontos de luz existente com a substituição de cabos e tomadas 

6 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANifARIAS 

Será executada a revisão dos pontos de hidro-sanitárias existente com a substituição de tubos e 
conexões quebrados e danificados 

7— PINTURA 

Todas as superfícies a serem pintadas $verâo ser limpas convenientemente preparadas 
lixadas e so 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 só poderão ser afinadas ou diluídas, com solventes apropriados a de acordo com as 
instruçoes do respectivo fabricante 

Cada demão de tinta o sere aplicada após a anterior estar completamente seca convindo 
observar um intervalo de 24 00 t1oras entre demãos sucessivas 

O mesmo cuidado devèra haver entre dem&s de massa e de tinta observando um intervalo 
mínimo de 4&00 horas 

*Nota  As cores serãi definidas pela administração da obra atendendo aos padrões do 
município.  

AcríÍióacom massa e selador: 

Antes de efetuar qualquer serviço de pintura, a CONTRATADA deverá efetuar a retiradá 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 

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

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

Devera 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 espétula 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 2 1  demão corrigindo o 
nivelamento e, após o período de secagem proceder o lixamento final 

Esmalte sintético sobre madeira : 	:•:.•:•.1..:•: 	 . 	 ... 	 .:, 

Nas esquadrias de madeira a preparação se fará com o l'xamento e limpeza das superfícies,  
correção das imperfeições utrtizando  massa a Óleo lixamento para nivelamento para depois aplicar a 
tinta esmalte da Coral Suvinil ou Similar.  
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

Se as cores não estiverem definidas no projeto caberá a FISCALIZAÇÃO, decidir sobre s 
mesmas mediante previa consulta ao autor do projeto Todas as vezes que uma superficie tiver sido 
lixada esta cera cuidadosamente limpa com uma escova e depois com um pano seco para remover 
todo pá, antes de aplicar a demão seguinte 

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

8— .SERRALHERIA 

Placa de Inauguração em aço!Ietra baixo 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 15E ACARÁ, devendo o fornecedor 
oferecer uma garantia de 12 meses com referencia a qualidade do material utilizado na confecção da 
placa 

9—LIMPEZA 

A contratada devera efetuar a limpeza diária da obra para que não atrapalhe as atividades nos 
Tden ais 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 superficie uniforme isenta de qualquer impureza manchas e outras 
imperfeições encontrando-se em perfeita condições de utilização 

Todas as alvenarias elementos vazados revestimentos ?parelhos 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, 
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Estado do Pará 
• 	 PODER EXECUTIVO • 	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1- MEMORIAL DESCRITIVO: 

Este memorial descritiva tem: como objetivo estabelecer as normas e condições para a execução de 
obras e serviços relativos à obra:.: Reforma da Escola Municipal Ebenezer, do municipio de Acará PA, 
conforme os projetos compreendendo o fornecimento dos materiais, mão-de-obra com leis sociais, 
equipamentos, impostos e taxa, assim como todas as despesas necessárias à completa execução da 
obra pela empresa contratada. 

II - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1 - VERIFJCAÇÕES 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 corno ;  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 caracteristicas 
dimensões unidades quantidaØes e detalhes nelas contidas.  

Os valores das insurrigs dos serviços afins que não constarem explicitamente na planilha de 
quantidades devera ser consic4prado nas composições de custos dos referidos serviços 

1.

Ó&serviços de caráterfpermanentes, tais como, pronto socofro, administração da obra, limpeza 
da obra equipamentos e maifnarios deverão ter seus custos inseridos na composição do BDI 

Nestas, especificações deyTficar perfeitamente claro, que todos os casos de caracterização de 
matérias ou equipamentos jtr determinada marca, fica subentendido a alternativa "ou similar" a 
juizôdá.  fiscalização 

2- OCORRÊNCIA E CONT4LE 

A empreiteira ficará 1obrigada a manter na obra um livro diário de obras, destinado as 
anotações pela contratada sdhre o andamento da obra bem como observações a serem feitas pela 
fiscalizããb. . 

A empresa responsa4ei em decorrência de eventuais alterações feitas nos serviços de acordo 
com a fiscalização devera aresentar o "As BuiIt" através de documentos que se tornem necessários 
tais como plantas croquis d!senhos  detalhes etc.  

3- MATERIAIS A EMPREGAR 

O emprego de qualuer material com maior ênfase pata o de acabamento como lajotas 
cerâmicas, ferragens, esqu.arias, metais, louças sanitárias e etc, estarão sujeito à fiscalização, que 
decidira spbre a atualização qa mesmo 

Todos os materiais deverão ser previamente aprovados pela fiscalização antes da sua 
aplicação: 

A empreiteira serp obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo 
engenhetro/arquiteto fiscal dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no livro diário de 
obras.J 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 
4- FISCALIZAÇÃO 

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

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas especificações,  
devendo  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: 

Toda comunicação e solicitação deverão ser registradas no - livro diário de obras, e quando 
necessário,, através de oficio ou memorandos 

6 - PRONTO SOCORRO 

A empreiteira devera manter no local da obra um serviço der  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 além dos demais elementos necessários a 
perfeita administração da obra como, almoxarife, apontada 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 dê 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 
obrigatQria a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI) apropriados a cada caso visando 
a melhor segurança do operario 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: 

/ Providenciar junto ao CREA as anotações de responsabilidades Técnicas - ART5 
referentes ao objeto do contrato e especificações pertinentes nos termos da lei n° 
6496-77 

1 Responsabiliiar-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 pagêmentos de todos os impostos taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato ate 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 	1 

funcionamento e atendimento dos serviços de construção. 
" A vigência será ininterrupta por conta da contratada ate o recebimento definido da 

obra  
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PODER EXECUTIVO 

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

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 até a sua conclusão. 

Os agregados serão estocados em silos previamente preparados. 

9— LIMPEZA: 

A contratada será respohsável 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 cia obra, como: madeiras, materiais brutos, tijolos, etc. 

• 	
III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1.0 - SERVIÇOS PRELIMEINARES 

• Placa de Obra em lona com plotagem de gráfica 

Àr3 aca da obra será constituída em lona com plotagem de gráfica e estruturada com régua de 
madeira aparelhada de 3"x1", .obedecendo o modelo adotado pelo: PMA, que objetiva a exposição de 
informações. 

20— FUNDAÇÃO  EM MADEIRA DE LEI 

Serão cravadas estaca de madeira ate a atingirem o ponto de nega Os assoalhos e guarda 
corpos serão instalados de acordo com o especificado em projeto 

3.0.L COBERTURA 

• Revisão de Telhado 

Serão, revisadas as telhas cerâmicas e a estrutura em madeira da cobertura existente com a 
substituição de madeiramento e telhas danificadas pelo tempo conforme a orientação da fiscalização 
todo o material proveniente deste serviço poderá ser retirado da obra a titulo de bota-fora em local 
definido pela fiscalização 

• Imunização p/madeira c/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 11:2:9  (Cimento, cal e areia) 
Todos os beirais e cureeiras serão encaliçados com cimento e areias no traço 1 4 

40— ESQUADRIAS E FERRSGENS 

As portas em madeira serão executadas segundo técnica para trabalhos deste gênero e 7/ 
obedecerão rigorosamente as indicações constantes nos projetos detalhes especiais e especificações J 
gerais Os tipos e dimensões básicas obedecerão rigorosamente o projeto de arquitetura devendo todos J - 
os vãos ser confirmados na Obra antes da fabricação A madeira devera ser de lei bem seca isenta de// / 
partes brpncas carunchos e brocas sem nós ou fendas que comprometam a sua durabilidade e 
aparencia 
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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 '/ x 3 e serão no 
mínirnoe 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 discrepâncias de posiç&ó ou diferenças de nível perceptíveis à vista. 

A localização do assentamento das ferragens será deterl'ninada 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 

50— ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI 

O tabuleiro será composto por justaposição de peças de vigas e fixado por meio de pregos Nas 
extremidades 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 
abordo bdm o projeto. 

60 FECI-ÍAMENTO EM MADEIRA DE LEI 

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

70—INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

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

Todos os interruptores devem ser para 1OA-250 v Fab Periex ou Similar, instalados em caixas de 
PVC 4 x 2 

Luminárias tipo paflon em plástico de sobrepor 1 x 5W. 
Todos os eletrodutos serão de PVC (normatizados) Fab Tigre hidrosol ou Similar, rígido,  

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

80— INSTALAÇÔES HIDROSSANITÁRIAS! DRENAGEM PLUVIAL 

Os serviços de instalações hidrossanitarias obedecerão as normas da ABNT e normas das 
concessionárias locais 

Será executada a reviso dos pontos de hidro-sanitárias existente com a substituição de tubos e 
conexões quebrados e danificdos 

90—APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 

Os vasos lavatórios, metais e acessórios serões da marca Deca, ou similar. O fabricante devera 
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,  
lavatórios PNE e vasos sanitários PNE) serão aprovadas pela fiscalização inclusive os acessórios dos 
vasos e lavatórios.  
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As 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. 

10.0—PINTURA 

Todas as superfícies d 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, até 
obter-sé superfícies planas e lis$. 

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 poderão ser afinadas ou diluidas, com solventes apropriados a de acordo com as 
instruções do respectivo fabricante 

Cada demão de tinta Ó 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 
m,i,rr,p.øe48:00 horas. 

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

. Pintura acrílica, Massa, 	e Selador acrílico 

• 	jAntes de efetuar qualquer serviço de pintura, a CONTRATADA deverá efetuar a retirada de 
das as.,infiltrações e trincas existentes na alvenaria e junto as esquadrias externas e internas com 
itamento adequado para cada situação devendo ser utilizado hidro jateamento com hipoclorito as 
suras tratadas com argamassa semi flexivel, e duas demãos de impermeabilizante acrílico,  

superficies a serem pintadas deverão ser examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos antes da 
ecução dos serviços Todos ps cuidados quanto as superfícies estarem secas e limpas e precauções 
tanto ao intervalo de tempo, entre demãos, deverão ser observados, conforme recomendações das 

•N.orn?s:?rasileiras. 
Cada demão de tinta 	poderá ser aplicada quando a procedente estiver perfeitamente seca 

observar um intervalo de 24.1 —toras entre duas demãos sucessivas. 
Devera 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 •.õ 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 desempenadeíra de aço ou espátula sobre a superfície em camadas 

finas e sucessivas Aplicada a la 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 2a  demão corrigindo o 
nivelamento e após o periodo de secagem proceder o lixamento final 

Esmalte sobre madeita c/ massa e selador 

Nos elementos de madeira,,a preparação se fará com o lixamento e limpeza das superfícies,  
correção das imperfeições utiii 
tinta esmalte da Coral Suvinil 

Se as cores não estiv 
mesmas mediante previa con 
lixada esta será cuidadosame 
todo pó; antes de aplicar a deni 

Toda superfície pintad 
tonalidade e brilho (fosco, semi 
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11.0 - SERRALHERIA 

à Placa de inauguração em acrilico/letras bx. relevo- (40x 30cm) 

Devera ser fornecida e instalada uma placa de inauguração da obra em aço escovado de 40 x 
60 cm,: conforme modelo adotad&pela PREFEITURA MUNICIPAL MARACANA, devendo o fornecedor 
oferecer uma garantia de 12 meses com referência à qualidade do material utilizado na confecção da 
placa. 

12.0 —LIMPEZA 

A contratada devera efetuar a limpeza diária da obra para quê 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 quIquer impureza manchas e outras 
imperfeições, encontrando-se em perfeita condições de utilização. 

Todas as alvenarias elementos vazados revestimentos ap?relhos 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 torneiras e registros serão limpos com escova e sabão ate 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 de 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 deyerão ser perfeitamente limpas, retirando-se toda e qualquer impureza, 
Todos os aparelhos de iluminação deverão ser rigorosamente limpos e polidos observando se o 

perfeito funcionamento dos mesmos e o estado das lâmpadas.  

genÉv 

Cnat 
o  5O%1631t 

Civil 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

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 obrã de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Vereador Matos Feio, 
no municipio 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  
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 corno providenciar os registros nos órgãos competentes 

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

A planilha de quantidades partes integrantes da documentação fornecida pela PMA, servirão 
tambem para esclarecimentos em todos os tens de serviços através das indicações de caracteristicas 
dimensóés, unidades, quantidaies e detalhes nelas contidas. 

Os valores dos insum4s dos serviços afins, que não constarem explicitamente na planilha de 
quantidades, deverá ser consierado nas composições de custos dos referidos serviços. 

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

Nestas especificações deve, ficar perfeitamente claro, que todos os casos de caracterização de 
materias ou equipamentos por determinada marca, fica subentendido a alternativa "ou similar" a 
Juizo 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 
fiscalização. 

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

.j- MATERIAIS A EMPREGAR: 

O emprego de qualcuer material com maior ênfase para o de acabamento como lajotas 
ceramicas ferragens esquadrias metais louças sanitárias e etc estará sujeito a fiscalização que 
decidira sobre a atualização do mesmo 

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

A empreiteira será obrigada a mandar retirar qi.alquer 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  andamento das obras e elaborar relatórios e outros elementos informativos. 

Q responsável pela fisflzação respeitará 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 à fiscalização fazer a indicação e 
proceder às definições necessárias para execução dos serviços, corno pôr exemplo, locais, padrões, 
modelos, cores, etc. 

6- COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO 

Toda comunicação e sclicitação 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 peqJenos acidentes no canteiro de obras. 

7 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

:A contratada deverá rnnter na direção da obra um prepostõ, cern conhecimentos técnicos que 
perrni.tarna execução com perjição 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 PMA, o nome do responsável técnico, com 
suas prerrogativas prdfissionais 

A PMA fica no direito de exigir a substituição do profissional fridicàdo, 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 
obngatoria a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI), apropriados a cada caso visando 
a melhor segurança do operariq juntamente com os crachás dos trabalhadores relacionados para obra 

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

Durante a execução dos serviços a contratada devera 

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

VI Responsal ar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições é acordos relativos à 
legislação ial e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal 
alocado no arviços, objeto do contrato. 

	

/ Efetua  p 
	

i-intos de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

	

incidentes 
	

que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento 

	

definitivo d. 	erviços. 
A contrata deverá montar um escritório na obra, com dependênpias confortÁveis 

	

uso 
	

fiscalização, dotado de pessoal e material necessário ao perfeito 
e atendimento dos serviços de construção. 

VI A vigência rã ininterrupta, por conta da contratada, até o recebimento definido da 
1, 
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8— EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQtJINARIOS 

A contratada será respônável pelo fornecimento de todos o 
maquinarios assim como pequenas ferramentas necessárias ao bom 
serviços até a sua conclusão. 

Os agregados serão estacados em silos previamente preparada.. 

equipamentos, andaimes e 
andamento e execução dos 

9— LIMPEZA: 

A contratada será responsavel pela limpeza permanente da oba 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.  

III— ESPECIFICAÇÕES 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 antioxido cromato de zinco e estruturada com régua de madeira aparelhada de 3 x1 
e obedecendo o modelo adotado pelo PMA, que objetiva a exposição de informações 

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

perimetro 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 madeira devidamente 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 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 o projeto 

Caso o terreno apresente problemas com relação aos níveis, 'a CONTRATADA devera comunicar 
por ,escrito a fiscalização, a fim de se dar solução ao problema 

À.contratada não executará nenhum serviço antes da aprovação da locação pela fiscalização a 
aprçvação 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 tocai a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO 
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 ira suportar,  

Nas  escavações necessárias a execução da obra a CONTRATADA tomara precauções quanto 
aos trabalhas a executar, tais como escoramentos, drenagens esgotamentos rebaixamentos e outros 
que se tornarem necessános no sentido de dar o máximo de rendimento 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 penado em que permanecer na obra, devera ser acondicionado convenientemente em 
local próprio, separado e que não obstrua os caminhos de serviço e nem exponha as pessoas a risc$ \\ 
deaçidentes  
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Aterro apilõado 
Os trabalhos de aterro deverão ser executados com material sem matéria orgânica em camadas 

sucessivas de 0,20cm, devidamente molhadas e apiloadas, manualménte, 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 cornpactaçâo do aterro. 

Omáterial proveniente das escavações, desde que seja isento de materiais orgânicos, será 
aproveitado para aterrar as ãreasque dele necessitem, 

As areas 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— FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 

Fundação corrida/bloco cJpedr preta argamassa no traço 1:8 
O alicerce será executadq em concreto ciclopico no traço 1:8, cimento e areia respectivamente 
O cimento utilizado será Ooty, Nassau, zebu ou similar CP II - Z32 
Pedra preta 
Areia com granulometria media 

Baldrame em conc ciclopico e/pedra preta mel forma 
As vigas baldrame serão executadas em concreto ciclópico deverão seguir as especificações de 

projeto e as seguintes recomendações complementares 
o cimento utilizado sem Poty Nassau Zebu ou similar CP li - Z32 
Areia com granulometrià.:lmédia; 
O seixo utilizado ,  será de granulometria media 

Estrutura em concreto armado fcle25MPa e/ forma mad Branca (Pilares, Vigas, Vergas e 
Cõntravergas) 

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 ê 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 importante evitar a 
vibração da armadura caso contrário resultará em diminuição da aderência.  

• 1/OS, pilares, vigas, vergas e contravergas serão executadas em concreto armado, Fck 25 MPa, 
com cimento, areia e seixo. 

• 	As fôrmas serão de ftmadeirite de boa qualidade convenientemente escorada, com o fim de 
garantirá 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 
confetidas as medidas e procedida a 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 agua 

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

O cimento utilizado será Poty, Nassau Zebu ou similar CP li - Z32 
Areia com granulometna média 
0 seixo utilizado será de granulometria média 
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4—P AREDES E REVESTIMENTOS 

Alvenaria com tijolo cerâmico 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 070 1 de aglutinante para cada m 3  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 
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 
concretp armado 

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

o possuindo baixa consistência ,  destinada a promover maior aderência entre a base e a camada 
vestimento 

A argamassa de chapisco deverá ser preparada no traço 1:3 (1 de cimento 3 de areia média+ 
o) O chapisco devera ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida ou seja em todas as 
les Para aplicação do chapisco, a base devera estar limpa livre de pá ,  graxas óleos ,  
scênctas materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência 

Os processos para limpeza da base poderão ser os seguintes Para remoção de pó e de 
iais soltos Escovar e lavar a superfície com agua ou aplicar jato de água sob pressão Para 
Ao 

,
de óleo desmoldante graxa e outros contaminantes gordurosos escovar a superfície com 

No alcalina de fosfato trisódico (309 de Na 3PO4 em um litro de agua) ou soda cáustica 
üando, em seguida, com água limpa em abundância. 

Pode-se ainda, saturar a superfície com agua limpa aplicar solução de acido muriatico (5 a 10% 
ncentração) durante cinco minutos e escovarem abundância 

Poderão ser empregados, na limpeza processos mecânicos (escovamerito com escova de 
s de aço lixamento mecânico ou jateamento de areia) sendo a remoção da poeira feita através de 

ah nprimido ou lavagem com água, em seguida 
Quando a base apresentar elevada absorção devera ser pré-molhada suficientemente A 

ição do chapisco devera ser realizada através de aplicação vigorosa da argamassa continuamente 
toda a área da base que se pretende revestir. As argamassas deverão ser misturadas ate a 

ção de uma mistura homogênea O cimento devera ser medido em peso 25 ou 50 kg por saco 
do ser adotado volume correspondente a 17 , 85 ou 35 , 7 litros respectivamente 

A areia podara ser medida em peso ou em volume em recipiente limpo e integro, dimensionado 
rdo com o seu inchamento médio ,  
A quantidade de água será determinada pelo aspecto da mistura que deverá estar coesa e tom 

habilidade adequada à utilização prevista 
pevera ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessária para cada etapa afim de 

se tar o inicio do seu endurecimento, antes do seu emprego 
O procedimento para a execução das argamassas devera obedecer ao previsto na NBR 7200 - 

timentos de paredes e tetos com argamassas - materiais preparo aplicação e manutenção 
Fabricação em misturador mecânico :  

m de colocação no misturador deverá ser a seguinte 
da agua 

aglomerante se houver ,  

obeçlecid 

e 
água com: o aditivo se foro caso. 
mistura mecânica deverá ser contínua, não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos. 
dosagem .revista, especificada pela proporção, deverá ser em volume seco e deverá ser 
i rigorosamente para cada aplicação. 	 ~Ú1 
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Fabricação manual 
Só será permitido o amassahiento manual para v 

	
inferiores a 0,10 m3, de cada vez, e 

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

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

Para amassamento manüS; a mistura deverá ser xecutada em superfície plana, limpa, 
impermeável e resistente, seja em masseira, tablado de m deira ou cimentado, com tempo mínimo de 6 
minutos., 

A mistura seca de cimento e areia deverá ser prep arada com aúxilio de enxada e pá, até que 
apresente coloração uniforme Em seguida a mistura ser disposta em forma de coroa e adicionada a 
água no centro da cratera formada. A mistura prosseguirá 3tê a obtenção de uma massa homogênea, 
acrescentando-se, quando necessário, mais um pouco de gua para conferir a consistência adequada à 
argamassa, 

,Quando a temperatura for elevada ou a aeraçãofor intensa, cura deverá ser feita através de 
umedecimentos periódicos, estabelecidos pela Fiscalizaço 

Massa única p/ 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 1:2:3  (cimeno aditivo ligante de fabricação industrial e areia 
fina), espessura 3 cm. .. . 1 

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

Os rasgos efetuados paia a instalação das tubulações deverão ser corrigidos pela colocação de 
tela rntÍqa  galvanizada ou pelo 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 
unica A argamassa devera ter çonsistencia adequada ao uso compatível com o processo de aplicação 
constituída de areia fina com dipensão máxima de 1 ,2mm e cimento e aditivo 

A areia a ser utilizad deverá ser espalhada para secagem Em seguida será peneirada 
utilizando-se peneiras cujos dianetros serão em funçãoda utilização da argamassa 

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

A aplicação da massa única devera ser iniciado somente depois de concluídos os serviços a 
seguir indicados obedecidos a eus prazos mínimos:  
- 24 horas após a aplicação do Jiapísco 

4 dias de idade das estrutura de concreto das alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto 
O plano de revestimen o será determinado através de pontos de referencias dispostos de forma 

tal que a distancia entre eles s ja compatível com o tamanho da de,sempenadeira geralmente régua de 
alumínio, a ser utilizada Nesses 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 pl4no de ;evestimento deyerá ser feito o preenchimento das faixas entre as 
taliscas empregando-se argcmassa que será sarrafeada em seguida constituindo as guias ou 
mestras 

A massa uúiira só sra executada depois d colocação dos marcos das portas e antes da 
colocação de alisares e roda s,  

Os materiais compon€htes das argamassas deverão atender as recomendações das Normas 
Brasileiras referentes aos insupios cimento cal areia e agua 
- Cimepto - Devera ser novo rião se admitindo a utilização de cimento 'empedrado 
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- Areia - Deverá apresentar grãnul.otetria e características condizentes com o tipo de argamassa que 
á ser: grossa, média, fina (peneirada), comum com poucas impurezas ou lavada 
azidas (leito de nó). 
ser tal que não apresente impurezas, tais como sais, álcalis ou materiais orgânicos que 
ar as reações coi o cimento. A água potável da rede de abastecimento é considerada 
ser utilizada. 
•dimento de exeCução deverá obedecer ao previsto na:'  NBR- 7200 - Revestimentos de 
com argamassas - material, preparo, aplicação e manutenção. 

5—COBERTURA 

Trama em Madeira p1 Telha Cerâmica Tipo Plan Até 2 Aguas 
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, Ahgelim vermelho ou similar, com 
dimensões compatíveis com o porte da obra. 

Coíbe,  Ítuà - Telha Tipo Plan 
As telhas serão do tipo: plan, fixadas na estrutura da cobertura obedecendo às êspecificaçôes 

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 vShtos dominantes, obedecendo o 
detalhamento do projeto, 

Cumeeira de barro 
Os capotes utilizados na cumeeira serão adequados as telhas utilizadas na cobertura fabricant€ 

Brasilit ou Similar, obedecendo as especificações do fabricante 

Imunização p/madeira c/carbohneum 
O madeiramento estrutural (tesoura terças caibros ripas etc . ) deverá ser previamente 

imunizado com produto especifico para esse fim e aprovado pela FISCALIZAÇÃO 

Enboçamento 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 

CaJha em chapa de aço galvanizado n° 24, desenvolvimento de 30cm 
Sera feito o fornecimento e instalação de uma calha metálica em chapa de aço galvanizado com 

desenvolvimento de 30 0cm d acordo com o projeto 

6—PISOS/RODAPES 

, 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 para os pisos com acabamento em argamassa de alta resistência ,  será 
executada com argamassa .de'  cimento e areia média ou grossa no traço 1:3 desempenado e» com 
espessura de 03 cm. 

• 	Quando o material ampregar for de origem natural (v.g.ç 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 05%. ; 
'-,Áreas molhadas: 0,5o ~x51 5% em direção ao ralo ou à porta de saída; e 
- Boxes de banheiros '1 5%x:52 5% em direção ao ralo O cimento utilizado será Poty ,  Nassau 

Zebu ou similar CP II .. Z32. : 
com granulometria média ou grossa.  
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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 
pelafiscalizáção. 

A argamassa colantendu$rializada utilizada será da Quartzolit Argamassas Belém ou similar. 
O reJunte utilizado será. da Quartzolit ou Similar, na cor a ser determinada pela fiscalização. 

Rodapé 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 superfície. 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.  

Piso Cimentado traço 1:3 (Cimento e areia) ti acabamento liso E = 1,5 cm, preparo manual da 
argamassa, incluso aditivo impermeabilizante 

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 (cimetito e areia) com dimensões de 0,20'x 0,30m (largura x profundidade) O 
baldrame será em concreto ciclopico FCKI5MPA com 0,10m de espessura O caixão formado pelos 
baldrames será preenchido copi aterro arenoso ate atingir a altura de 0,10m abaixo do nível de 
acabamento. Sobre o aterro cqTipactado e nivelado, serão executadas juntas em réguas de madeira 
branca. espaçadas de 1,00m ou .formando quadros de lOOm de lado. Os quadros serão preenchidos, de 
forma alternada unidos pelo ve*ice  tipo dama em concreto com seixo resistência 13 5MPA com 10 cm 
de espessura e acabamento 4sempenado Após a pega do concreto serão retiradas as juntas de 
madeira e nas suas espessur será aplicado produto a base de asfalto formando as juntas secas' 

7 ESQUPDRIAS/FERMGÈ1S 

As portas em madeirà serão executadas segundo técniça 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 
osvãos ser confirmados na oba antes da fabricação A madeira deverá ser de lei bem seca isenta de 
partes brancas carunchos e brocas sem nos ou fendas que comprometam a sua durabilidade e 
aparência 

Nos locais indicados em planta deverão ser, instaladas grádes 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 pirifura anticorrosiva 

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

Os caixilhos das esquadrias de madeira serão do tipo aduela e alizar com dimensões mínimas 
de 7 50 x 1 00cm As folhas trão couçoeiras com 10 cm de largura e pinázios com 8cm de largura 
sendo que o ultimo pinázio terá 15cm de largura 

As fechaduras das podas 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 

Asdobradiças serãq de metal cromado do tipo reforçado,,com anel de 3 1/2  x 3 e serão no 
mirtimo de 03 (três) unidades por folhas 

Os rebaixos ou encabes 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 discrepâncias de posção 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 pc4rtas  salvo em condições especiais, serão localizadas a 105 cm do pi 
aca»ado 
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Antes do assentamento as ferragens deverão ser aprovadas pela fiscalização 
As soleiras serão assentadas com argamassa de traço 1: 3, cimento e areia 

• Às 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 urna 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 
argamassada assentamento 

8- INSTALAÇÔES ELÉTRICAS 

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

As tomadas universais deverão ser da Perlex ou Similar .  
Todos os interruptores devem ser para 1OA-250 v Fab Perlex ou Similar , instalados em caixas de 

PVC 4,x 2 
,Luminárias tipo calah de sobrear com 02 lâmpadas tubulares de 36w 
Todos os eletrodutos serão de PVC (normatizados) Fabricante Tigre Hidrosol ou Similar, rígido 

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

Os pontos existentes serS revisados e corrigidos na medida do necessário. 

9—iNSTALAÇÕES HJDROSSÁNITARIAS 

Todos os pontos hidraulicos e sanitários serão revisados e corrigidos na medida do necessário 

10—PINTURA 

Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser limpás 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 até 
obter-se superfícies planas e lisas. 

As tintas à 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 com as 
instruçÕs 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 deverá haver entre demãos de massa e de tinta, observando um intervalo 
mínimo de 48:00 horasL 

*Nota . As cores serão definidas pela administração da obra, atendendo aos padrões cio 
município. 

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

todas as : infiltrações é trincas ,  : existentes na alvenaria e junto às èsquadrias externas e internas com 
tratamento adequado .para cada situação, devendo ser utilizado tidro jateamento com hipoclorito, as 
fissuras tratadas .com argamassa semi-flexível, e duas demãos de Htipermeabilizante acrílico. 
Assupeificies a serem pintadas deverão ser examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos antes da 
exedução dos serviços Todos 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. 

1. , 	 . 	
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Devera 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 

Devera 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 esuSsivas. Aplicada a 1 2.demâo, após um intervalo mínimo de três horas, a superfície deve ser 
lixada, com lixa de grão 100 a ISQ, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 2a  demão corrigindo .o 
nivelamento e após o período cie secagem proceder o lixamento final 

Esmalte àobre madeira ei massa e selador 

Nas esquadrias de madeira a preparação se fará àrrt o lixamento e limpeza das superfícies 
correção das imperfeições utilizando massa a óleo lixamento para nivelamento para depois aplicar a 
tinta esmalta da Coral Suvinil ou Similar .  

Se as cores não estiverem definidas no projeto caberá a FISCALIZAÇÃO decidir sobre as 
mesmas mediante previa consulta ao autor do projeto Todas as vezes que uma superfície tiver sido 
lixada esta sera cuidadosamente limpa com uma escova e depois com um pano seco para remover 
todo p0 antes de aplicar a demo seguinte 

Toda superfície pintada devera 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 acabamento Fosco de acordo com projeto arquitetõnico ,  com 02 (duas) 
dernãosintervalo de 24 horas entre as demãos. 

Devera ser aplicado anti-ferruginoso nas esquadrias metálicas em duas demãos da marca 
CORAL oU similar, observando se o intervalo de secagem mínimo, e diluído conforme recomendações 
do fabricante 

Todas as esquadrias e similares metálicos ,  etc. , a serem pintados deverão ser amassadas com 
a aplicação de massa plástica para 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 á 400 para acabamento liso secagem 
minimo, e diluido conforme recumendações do fabricante 

11 —SERRALHERIA 

Placa de Inauguração em açolletra baixo Relevo (40x30cm) 
Deverá 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 fornecêdor 
oferecer uma garantia de 12 meses com referência a qualidade do material utilizado na confecção da 
Placa ;  

12— LIMPEZA 

A contratada devera efetuar a limpeza diária da obra paia 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, isentam de qualquer impureza manchas e outras 
irnperfe;ções 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 perfeit 
nivelamehto das portas,
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Todos os aparelhos de iluminação deverão ser rigorosamente, limpos e polidos, observando-se 
perfeito funcionamento dos mesmos e o estado das lâmpadas. 	: 

Todas as esquadoas deverão ser convenientemente limpas, polidas e lubrificadas as dobradiças, 
trincos e fechaduras 
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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

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 Reforma e Ampliação da Escola Municipal São Francisco de 
Assis, 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. 

li - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1 - VERIFICAÇÕES E INTERPRETAÇÕES: 	 :1 

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 corno, providenciar os registros nos órgãos 9ompetentes. 

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

planilha de quantidades, panes integrantes da documçntação fornecida pela PMA, servirão 
tambem para esclarecimentos m todos os itens de serviços, através das indicações de características,  
dimensões, unidades, quantidas e detalhes nelas contidas. 

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

Os serviços de caráter' arátér. #ermanentes,  tais como, pronto socorro,  administração da obra, limpeza 
da obra,; equipamentos e mauiiários 1  deverão ter seus custos inseridos na composição do BDI. 

Nestas especificações deve 4car perfeitamente claro, que todos os casos de caracterização de 
materias ou equipamentos pqi determinada marca, fica subentendido a alternativa "ou similar" a 
juizo da. fiscalização 

2-OCORRENCIA E CONTROLE: 

A empreiteira ficara obrigada a manter na obra um Iiyro 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 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 

O emprego de qualquer material, com maior ênfase para o de acabamento como lajotas 
cerâmicas, ferragens esquadrias metais louças sanitárias e etc. estara sujeito a fiscalização que 
decidira sobre a atualização do mesmo 

Todos os materiais deverão ser previamente aprovados pela fiscalização antes da sua 
aplicaçãq.;. 

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 

;: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 respeitara rigorosamente, o projeto e suas especificaç' s 
devendo a PMA ser consultada para toda e qualquer modificação 
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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. 

5L COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO: 

Toda comunicação e solicitação deverão ser registradas no livro diário de obras, e quando 
necessário, através de oficio ou memorandos. 

6 PRONTO SOCORRO: 

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

7ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

A contratada deverá manter na direção da obra um preposto,, com conhecimentos técnicos que 
p.Qrmjtam .a 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 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 
fiscaÍizaâo. 

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

Acontratada 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 subcontratads 

Durante a execução do serviços a contratada deverá 

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

1 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos a 
legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal 

	

1 . 	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 ate 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 sérá ininterrupta, por conta da contratada, até o recebimento definido da 
obrà. 

8— EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINARIOS 

A contratada será responsável pelo fornecimento de topos os equipamentos andaimes e 
maquinários assim como pequenas ferramentas necessárias aq bom andamento e execução dos 
serviços ate a sua conclusão 

Os agregados serão estocados em silos previamente preparados 
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9—LIMPEZA: 

A contratada será respõnsável 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 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1 - SERVIÇOS PRELIMEINARES 

Placa de Obra em chapa galvanizada 

Aplaca da obra será constituída da chapa de ferro galvanizadp n° 26, com acabamento em finta 
a oleo sobre fundo antioxido 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. 

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, construirem o gabarito formado por guias 
de:  madeira, devidamente 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 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 o projeto 

Caso o terreno apresente problemas com relação aos níveis, a CONTRATADA devera comunicar 
por escrito a fiscalização a fim de se dar solução ao problema 

A contratada não executara nenhum serviço antes da aprovação da locação pela fiscalização a 
• ar6çã .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 FISCALIZAÇÃO 

As cavas para fundação deverão obedecer a dimensões mínimas indicadas em projeto de 
fundações a ser fornecido pela FISCALIZAÇAO devendo ser aprofundadas caso esta cota minima não 
atinja o terreno com resistência compatível com a carga que ira supótiar.  

Nas escavações necessárias à 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 rendimento segurança e economia na 
execução dos serviços. 

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 permanecer na obra, deverá sei acondicionado convenientemente em 
local próprio, separado e que não obstrua os caminhos de serviço e nem exponha as pessoas a riscos 
de acidentes 
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Aterro apiloado 

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

Artes do lançamento do aterro, deverão ser removidas todas às 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—FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 

Fundação corrida/bloco clpedra preta argamassa no traço 1: 8 

O alicerce será executado em concreto ciclopico, no traço 1.. 'd, cimento e areia respectivamente 
O cimento utilizado será poty ,  Nassau, zebu ou similar CP II r Z32 
Pedra preta. 
Areia com granulometria média 

Baldrame em cone ciclópico e/pedra preta inci.forma 

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

Ocimento utilizado será Poty, Nassau, Zebu ou similar CP II Z32; 
Areia com granulometria média; 
O seixo utilizado será de granulometria media 

Estrutura.
,
em concreto armado fck25MPA c/ forma mad Branca (Pilares,Vigas,Vergas e 

Contras/ergas) 

concreto a ser utilizado será da classe especificada em projeto. Em nenhum caso será 
'ncreto que apresente sinais de pega iniciada, ou que tenha sido misturado mais de uma hora 
altura máxima admitida para lançamento em queda é de 2,00m. Se a peça ultrapassar esse 
ite-se a utilização de meio adequado, como funil ou tromba, ou lançamento através de j a nela 
quanto estiver sendo lançado, e imediatamente após; o lançamento, será • procedido o 
ito mecânico (vibração) durante o tempo necessário, de modo a preencher todos os recantos 
envolver completamente a armadura, adquirindo a melhqr consistência. E importante evitar a 
armadura; caso contrário resultará em diminuição da aderência. 
pilares, vigas, vergas e contravergas serão executadas em concreto armado, Fck 25 Mpa, 

to, areia e seixo. 
fôrmas serão de madeirite de boa qualidade convenientemente escorada, com o fim de 
strutura final as medidas constantes no projeto. Cabeá .à executante da obra, consideando 

es peculiares do local, apresentar projeto detalhado do escoramento e das formas, atendendo 
da ABNT condizentes ao material empregado (madeira e/ou aço). Antes do lançamento serão 
as medidas e procedida ã limpeza. Caso recebam tratamento com produto antiaderente, este 
ido antes da colocação da armadura. Sendo formas absorventes, durante a concretagem 
tar saturadas de água. 
aço empregado nS obra será das classes CA-50 A e CA-60 e somente poderá ser de 
a reconhecida, sem j  apresentar defeitos considerados prejudiciais à sua constituição ou á 
L do conjunto. 
;imento utilizado será Poty, Nassau, Zebu ou similar CP EL— Z32. 
ia com granulometria média. 	 À__~ 

com c 

O ;eixo utilizado será  de granulometria média. 
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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 
maxrma, 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 no projeto arquitetônico devendo as fiadas ser perfeitamente niveladas alinhadas 
e aprumadas. Na execução desse serviço, consideram-se material e níão-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 p que preconiza a NBR 8545:1984 
da ABNT. 

Qsvãos das portas e.janelas, caso não sejam coincidentes com as vigas, levarão vergas de 
concreto armado. 

Chapisco traço 1 3 

Trata-se da camada de argamassa constituída de cimento, areia grossa 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 mediai-
aditivo) .9 chapisco deverá 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 óleos,  
eflorescencias materiais soltos ou quaisquer produtos que venham ,á prejudicar a aderência 

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

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

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

Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser pré-molhada suficientemente A 
execução 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 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 357 litros, respectivamente 

A areia poderá ser medida em peso ou em volume, em recipiente limpo e integro dimensionado 
de 

1
acordo com o seu inchamento médio.  

A quantidade de água 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 inicio do seu endurecimento 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 mecânico:  
A ordem de colocação no misturador devera ser a seguinte 
- parte da água 

a, areia 
- outro aglomerante se houver, 
-cimento e 
- resto da água com o aditivõ, se for o caso. 

A mistura mecânica deverá ser continua, não sendo permitido tempo inferior a 3 
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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 arjiassamento manual para volumes inferiores a 0 1 10 mS, 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 agua acarreta a perda de aglutinantes com prejuízos para a resistência, a aparência e outras 
proprjeda$s dos rebocos. 

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

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 a 
agua no centro da cratera formada A mistura prosseguira ate a obtenção de uma massa homogênea,  
acrescentando-se quando necessário, mais um pouco de água para conferir a consistência adequada a 
argamassa. 

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

Massa única 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 1: 2:3  (cimento aditivo ligante de fabricação industrial e areia 
fina) espessura 3 cm 

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

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

A massa única devera 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 devera 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 deverá ser espalhada para secagem Em seguida será peneirada 
utilizando-se peneiras cujos diâmetros serão em função da utilização da argamassa 

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

A aplicação da massa única devera ser iniciado somente depois de concluídos os serviços a 
seguir indicados obedecidos a seus prazos mínimos:  
- 24 horas após a aplicação do chapisco 
- 4 dias de 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 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 
talisças empregando-se argamassa que será sarrafeada, em seguida, constituindo as guias ou 
mestras 

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

Os materiais componentes das argamassas deverão aten$r às recomendações das Normas 
Brasileiras referentes aos insumos cimento cal areia e agua 
- Cimento - Devera ser novo não se admitindo a utilização de cimento empedrado 
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- Areia Devera apresentar granulometria e características condizentes com o tipo de argamassa que 
comporá. Poderá ser: grossa, média, fina (peneirada), comum com poucas impurezàs ou lavada 
proveniente de jazidas (leito de rio) 
- Agua - 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 de abastecimento e considerada 
satisfatória para ser utilizada. 

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

5 —  COBERTURA 

Trama em Madeira p1 Telha Cerâmica Tipo Plan Até 2 Aguas 

. ,Sobre as paredes será qonstruida 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 com o porte da obra 

Cobertura Telha Tipo Plan 

As telhas serão do tipo plan fixadas na estrutura da cobertura obedecendo as especificações 
téçnicasdo , falbricante 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 o 
detaíharnentp do projeto 

Cumeeira de barro 

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

Imunização p/madeira cicarbolineum 

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

Emboçamento com argamassa traço 11: 2:9  (Cimento, cal e areia) 

Todos os beirais e cumeeiras serão encaliçados com cimento e areias no traço 1:4 ,  

&:pibSíRoDApÉS 

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 para. . os pisos com acabamento em argamassa de alta resistência ,  será 
executada com argamassa de cimento e areia média ou grossa no traço 1:3 desempenado e com

à, 
1

e4,flen, - espess. 	A; 'Ju J, '1 

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

A referida camada dará o caimento do piso acabado de acordo com a seguinte relação: 
- Áreas secas: ~5 0,5%; 
- Áreas molhadas: 0,5%Sx1 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.. 	 J 
Areia com granulometria média ou grossa. 

Memorial Descritivo e Especificação Técnica 
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Lajota cerâmica - PES IV - (Padrão Médio) 35x35cm 

Os pisos determinados em projeto receberão acabamento: em lajota cerâmica 35x35cm, 
antiderrapante, P9 IV, Tipo A fabricante Porto Rico Cecrisa ou Similar, a lajota devera ser aprovada 
pela fiscalização. 

A argamassa colante industrializada utilizada será da Quartzolit Argamassas Belém ou simdar.  
Õ rejunte utilizado será da Quartzolit ou Similar, na cor a ser determinada pela fiscalização. 

Rodapé Cerâmico ti = 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 superfície. 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 

Calçada (incluindo alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) 

Nps 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 
baldame.rá em concreto ciclõpico FCK15MPA com OlOm de espessura. O caixão formado pelos 
baldrames será preenchido com aterro arenoso até atingir a altüra de 0,10m abaixo do nível • de 
acabamento. Sobre o aterro, compactado e nivelado, serão executadas juntas em, réguas de madeira 
branpa.eaçadas 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 5MPA com 10 em 
de espessura e acabamento desempenado Após a pega do concreto serão retiradas as juntas de 
m?deira e nas suas espessuras ,será aplicado produto a base de asfalto formando as juntas secas 

7— aSQUADRIAS/FERRAGENS 

As portas em madeira serão executadas segundo técnica para trabalhos deste gênero e 
obedecerão rigorosamente as 1ndicações constantes nos projetos, detalhes especiais e especificações 
gerais Os tipos e dimensões básicas obedecerão rigorosamente o,projeto de arquitetura devendo todos 
os vãçs ser confirmados na obra antes da fabricação A madeira deverá ser de lei bem seca isenta de 
partes brancas carunchos e brocas sem nos ou tendas, que comprometam a sua durabilidade e 

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 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 mínimas 
de 7.50 x 1 00cm. As folhas;terão couçoeiras com 10 em de largura e pinázios com 8cm de largura, 
sendo que o último pinazio terá 15cm de largura 

As fechaduras das portas de madeira deverão ser de embutir, sempre de cilindro e maçaneta do 
ipo 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 reforçadci, 'com anel de 3 %" x 3" e serão no 

mínimo de 03 (três) unidadespor tolhas. 
Os rebaixos ou encaixes terão a forma das ferragens não sendo toleradas folgas que exijam 

emendas, enchimento com taliõca 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 perceptives a vista 
A localização do assentamento das ferragens será determinada pela fiscalização se não 

identificável pelo sentido de abertura constante em projeto.  
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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, rebaixos e outros detalhes imprescindíveis 

ao seu funcionamento. , 
Nos vão de todas as portas, considerar soleiras em granito ;  polido na largura da parede ci 

espessura de 03 cm, Receberá urna 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. 

8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

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

será instalado no quadro 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 1OA-250 v, Fab Perlex bu Similar, instalados em caixas de 

PVÕ4 2 
Lurninarias tipo paflon em plástico de sobrepor 1x1 5W.  
Todos os eletrodutos serão de PVC (normatjzados) Fab Tigre hidrosol ou Similar, rígido,  

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

Seção fornecidos e instalados ventiladores dteto 

9—PINTURA 

Todas as superfícies a serem pintadasl
ente
everão ser limpas convenientemente preparadas 

lixadas e só poderão sei pintaoas quando perfeita 	enxutas 
As superfícies de madeira serão preparads com o emprego de lixas cada vez mais finas até 

obter-se. superfícies planas e lisas 
As tintas a base de esmalte exigem n mínimo duas demãos de acabamento, devendo 

apresentâr elevada resistência 30 impacto e as intmperies 
As tintas só poderão ser afinadas ou dilui iias, com solventes apropriados a de acordo com as 

instruções do respectivo fabricante 
Cada demão de tinta só será aplicada pós a anterior estar completamente seca convindo 

observar um intervalo de 24:00 horas entre demão sucessivas. 
O mesmo cuidado deverá haver entre de nãos de massa e de tinta, observando um intervalo 

•nifn•iç•.p. de, .48:00 horas. 
*Nota  As cores serão definidas pela administração da obra atendendo aos padrões do 

município,.  

Acrilica com massa e selador 

Antes de efetuar qualquer serviço de pirritura a CONTRATADA devera efetuar a retirada de 
todas as infiltrações e trincas ,  existentes na alveiaria e junto às esquadrias externas e internas com 
tratamento adequado para cada situação, devendo ser utilizado nidrn jateamento com hipoclorito as 
fissuras tratadas com argamassa semi-flexivel e duas  demãos de impermeabilizante acrílico.  
As superficies a serem pintadas deverão ser examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos antes da 
execuçp dos serviços Todos os cuidados quant{ as superfícies estarem secas e limpas e precauções 
quantoao intervalo de tempo entre demãos d  não ser observados, conforme recomendações das 

prnias..Prasileiras., 	. 
cada demão de tinta só poderá ser apli ada quando a procedente estiver perfeitamente seca 

observar um intervalo de 24 horas entre duas de ãos sucessivas 
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Devera 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 

Devera ser aplicada e lixada massa ACRILICA da marca SUVINIL ou similar de mesma 
quàlidadéde 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 ia  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 2a  demão corrigindo o 
nivelamento e, após o período de secagem, proceder ao lixamento final. 

Esmalte sobre madeira ci' 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 previa consulta ao autor do projeto Todas as vezes que uma superfície tiver sido 
lixada esta será cuidadosamente limpa com uma escova e depois 9om 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 superfície metálica 

As grades portões de ferro deverão ser pintadas com Esmalte Suvinil ou rigorosamente similar,  
na cor Preta e Camurça acabamento Fosco de acordo com projeto arquitetõnico, com 02 (duas) 
demãos è intervalo de 24 horas entre 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, e diluído conforme recomendações 
do fabricante 

Todas as esquadrias e similares metálicos etc., a serem pintados deverão ser emassadas com 
a apliçaço de massa plástica para correção de defeitos mais grosseiros, pois esta não dá 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 à 400 para acabamento liso secagem 
mínimo e diluído conforme recomendações do fabricante.  

10—,SERRALHERIA 

Placa deInauguração 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 a qualidade do material utilizado na confecção da 
placa 

11—MPEZA 

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

Sera 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 superficie 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 
aerviços de limpeza 

Todas as fechaduras deverão ser testadas quanto ao seu funcionamento e o perfeito \ 
nivelamento das portas 
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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, 
trincos e fechaduras, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

- MEMORIAL DESCRITIVO: 

Este memorial descritivo tem como objetivo estabelecer as normas e condições para a execução de 
obras e serviços relativos à obra: Reforma da Escola Municipal Vista Nova de Jesus, do município de 
Acara - PA 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 os 
desenhos. .. dos projetos, especificações e demais elementos integrantes da documentação técnica 
forriécidà pela PMA, bem como, providenciar os registros nos órgãos,  competentes. 

Paraefeito de interpretação de divergências entre as especificações e os projetos, prevalecerão 
estes. Caso surjam dúvidas, caberá a PMA esclarecer. 

A planilha de quantidades partes integrantes da documentação fornecida pela PMA, servirão 
tambem 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 
quantidades deverá ser considerado nas composições de custos dds referidos serviços 

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

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

2-OCORRÊNCIA 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 comc observações a serem feitas pela 
fiscalização 

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

MATERIAIS A EMPREGAR: 

O emprego de qualquer material, com maior ênfase para o de acabamento como lajotas 
cerâmicas, ferragens esquadlias, metais louças sanitárias e etc estarão sujeito a fiscalização que 
decidira sobre a atualização do mesmo 

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

A empreiteira será obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo 
engenheiro/arquiteto fiscal dentro do prazo estipulado e devidamente registrado rio 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 elaborar relatórios e outros elementos informativos. 

Q responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente, o. projeto e suas especificações, 
devendo a PMA, ser consuitad para toda e qualquer modificação. 

Em caso de inexistêrcia ou omissão de projetos, compete á 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 devera manter no local da obra, um serviço de pronto socorro para atendimentos 
doaqpéribs que sofrerem pequenos acidentes no canteiro de obras 

7-ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

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

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

A PMA fica no direitq dê exigir a substituição do profissional indicado, no decorrer da obra, caso 
o meqio demonstre insuficiepte perlcia nos trabalhos ou indisposições em executai as ordens da 

A mão-de-obra a ser empregada nos casos necessários, devera ser especializada, onde será 
obrigptória a utilização dos equipamentos de proteção individual (ER) 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 doê serviços, a contratada deverá: 

V Providenciar junto ao CREA as anotações de responsabilidades Técnicas - ARTs 
referentes ao objeto do contrato e especificações pertinentes nos termos da lei n° 
6496J7 

V Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 
legislação oc,ial 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 deverá montar um escritório na obra com dependências confortáveis 
para uso da fiscalização dotado de pessoal e material necessário ao perfeito 
ftincionamento e atendimento dos serviços de construção 

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

4- 
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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 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 pela retirada de todos os materiais excedentes oriundos do processo de 
construção da obra como madeiras materiais brutos tijolos etc.  

III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 

1 O SERVIÇOS PRELIMEINARES 

• Placa de Obra em lona com plotagem de gráfica 

Aplaca da obra será constituída em lona com plotagem de gráfica e estruturada com régua de 
madeira aparelhada de 3"x1 " , obedecendo o modelo adotado pelo PMA, que objetiva a exposição de 
informações. 

20— FUNDAÇÃO EM MADEIRA DE LEI 

Serão cravadas estacas de madeira ate a atingirem o ponto de nega Os assoalhos e guarda 
corpos serão instalados de acordo com o especificado em projeto 

30- COBERTURA 

• Revisão de Telhado 

Serão revisadas as telhas cerâmicas e a estrutura em madeira da cobertura existente com a 
substituição de madeiramento e telhas danificadas pelo tempo conforme a orientação da fiscalização, 
todo o material proveniente deste serviço poderá ser retirado da 'obra a titulo de bota-fora em local 
definido pela fiscalização. 

• Imunização plmadeira cicarbolineum 
O: madeiramento estrutural (tesoura, terças, caibros, .ripas, etc.) deverá ser previamente 

imunizado bom produto específico para esse fim e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

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

40 - ESQUADRIAS E FERRAGENS 

As portas em madeira serão executadas segundo tecnipa para trabalhos deste gênero e 
obedecerão rigorosamente as indicações constantes nos projetos detalhes especiais e especificações 
gerais Os tipos e dimensões básicas obedecerão rigorosamente o projeto de arquitetura, devendo todos 
os vãos ser confirmados na obra antes da fabricação A madeira devera ser de lei, bem seca, isenta de 
partes brancas carunchos e brocas, sem nós ou fendas que comprometam a sua durabilidade e 
aparência 
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As fechaduras das ports 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 ½ x 3 e serão no 
mínimo 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 lõdalização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem 
evitadas discrepâncias de po'iç.ãp ou diferenças de nível perceptíveis à vista 

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

As maçanetas das portM, salvo em condições especiais, serão localizadas a 105 cm do piso 
acabado. 

:Antes do assentnrnentc., as ferragens deverão ser aprovadas pela fiscalização. 

50— ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI 

.0 tabuleiro será composto por justaposição de peças de vigas e fixado por meio de pregos. Nas 
extremidades 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 
acõrdo ,O .0 projeto. 

60 - FECHAMENTO EM MADEIRA DE LEI 

Os fechamentos dos ambientes serão compostos por peças 2x15x400cm e 5x15x400cm de 
acordo com o especificado em projeto 

70—INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Qs serviços de snsta]ções elétricas obedecerão às normas da ABNT e normas das 
concessionárias locais 

Todos os interruptores devem ser para 1 OA-250 v Fab Perlex ou Similar, instalados em caixas de 
PVC 4" x 2 

Luminarias tipo paflon em plástico de sobrepor 1x15W 
'tpdos os eletrodutos serão de PVC (normatizados) Fab Tigre hidrosol ou Similar, rígido,  

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

80—INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS! DRENAGEM PLUVIAL 

:Q.,seniiços de instaes hidrosnitárias obedecerão às normas da ABNT e normas das 
conóssiônárias locais. 

Será executada a revisãQ dos pontos de hidro-sanitárias existente com a substituição de tubos e 
conexões quebrados e danificados 

90— APARELHOS, LOUÇAS  E METAIS 

Os vasos lavatórios metats e acessórios serões da marca Deca ou similar. O fabricante devera 
ianter assistência técnica at 

As posições relativa 
iscàlizaço, devendo, conta 

Todas as louças (i 
watórios. PNE e vasos sani 

c 'o 
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Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 

• . 	. PREFEITURA MUNICIPAL. DE AÇARÁ 

As 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. 

10.0— PINTURA 

Todas as superfícies a, serem pintadas deverão ser limpas convenientemente preparadas, 
lixaods,.s só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. 

As superfícies de madeira serão preparadas com o emprego de lixas cada vez mais tinas ate 
obter-se superfícies planas e lisas. 

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 poderão se afinadas ou diluídas, com solventes apropriados a de acordo com as 
instruções do respectivo fabricarte 

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 
minim.q;çle.48 : 00  horas. 

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

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 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 superfícies a serem pintadas deverão ser examinadas e corrigidps de quaisquer defeitos antes da 
execução dos serviços Todos os cuidados quanto as superfícies estarem secas e limpas e precauções 
quanto ao intervalo de tempo entre demãos deverão ser observados conforme recomendações das 
Normasrsileiras. 

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

Devera 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 

Devera 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 13 demão, após uni intervalo 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 1  demão corrigindo o 
nivelamento e após o período de secagem proceder o lixamento final 

• Esmalte sobre madeira ei massa e selador 

Nos elementos de madeira a preparação se fará com o jixamento 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, caberáá FISCALIZAÇÃO, decidir sobre as 
mesmas mediante prévia consulta ao autor do projeto. Todas as»,ezes 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). 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas 	 5 
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Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

11.0-SERRALHERIA 

Placa de inauguração em acrilico/letras bx. relevo- (40 x 30cm) 

Deverá 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 
oferecer uma garantia de 12 meses com referência à qualidade do material utilizado na confecção da 
placa. 

12.0 - LIMPEZA 

A contratada deverá efetuar a limpeza diária da obra para qç 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, e'ementos 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 torneiras e registros serão limpos com escova e sabão, até que sejam retirados todos 
os vestígios de sujeiras eíou respingos da pintura. 

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

Todas - 	as caixas de passagem, assim como as sifonadas, dverão ser abertas para limpeza e 

is as fechaduras deverão ser testadas quanto ao seu funcionamento e o perfeito 
das portas 
is as bancadas deverão ser perfeitamente limpas, retirando-se toda e qualquer impureza. 

os aparelhos de iluminação deverão ser rigorosamente limpos e polidos, observando-se o 
ionamento dos mesmos e o estado das lâmpadas. 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas 
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MunicTpio dó Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREI4ÉITURA MUNICIPAL DÓ ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

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 completo.), Bairro 

............. . ............ ....Cidade de ..............................Estado do. 

..................com CEP . ........................, nomeia como 

procurador(a) o(a) Sr,(a) 

....(nome do procurador).................................(nacionalidade, 

cidade de nascimento, profissão, estado civil, etc.), portador (a) da cédula de identidade RG no 

.........do Estado do ...................(Estado emissor do documento) e 

inscrito(a) no CPF/MF sob n° . ...................residente na ......................... 

.(endereço completo), Bairro ..............................Cidade de. . ....... 

.............Estadôdo ......................... com CEP ................ 

a representá-la na. Ucitação instaurada pela Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Acará, na modalidade TOMADA DE PREÇO N° 01100212018 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 Reconhecèd.•.t em Cartório Representante da Empresa Outorgante) 
(Nome do Representante) 
CPF no do Representante 

RG n° do RepreenLante 

OBS.: ESTE, DEVERÁ \iR FORA DOS ENVELOPES 

PREFEITURA or Ao 

'1t?ARA 
Travessa São José n°, 12U .. P;uçE d;, MafRz Centro — Acará 1 Pará—CEP 69690-000 	5 	ar 



MunicTpio dó Acará 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DOA CARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO III 

A 

Prefeitura Municipal de Acará 

Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade deAcará/Pará 

Comissão Permanente de Licitação 

TOMADA DE PREÇO N° 01109212018 - CPL 

MODELO DE DECLARAÇÃO CONFORME DISPÕE O iwbiso XXXIIJ DO ART. 70  DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

A empresa ........... (razão social da empresa), insrita no 

CNPJ,sob 'no 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, para fins do 

disposto no inciso XXXIII.do  art. 70 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 Representante) 
CPF n° do Representante 
RO n° do Representante 

PREFEITURA DE 

4PACARA 
3 	

coumutaoWM,&o¼4iAoÕoA, 

Travessa São José n°. 120— Praça da Matriz centro - Acará 1Pará - CEP 68690-000 



4un!cTpio ck Acará 
ESTADO DO PARÁ 

MUNICIPAL DO ACARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO IV 
À 
Prefeitura Municipal de Acará 
Trav. São José no 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará 
Comissão Permanente de Licitação 
TOMADA DE PREÇO N°011002/2018 — CPL 

MODELO DE DECLARAÇÁO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA 

•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 ....................(Estadoemissor 

do documento) e inscrito (a) no CPF/MF sob n° ...................DECLARA, para fins do 

disposto hb item 13.6.10.3. do EDITAL DA TOMADA DE PREÇO N° 01100212018 — CPL, sob as 

sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 

considerada:. 

MICROEMPRESA, conforme Inciso 1 do artigo 3 0  da Lei Complementar n° 123, de 

14/1212006 e suas alterações, 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei Complementar 

n° 123, de 1411212006 e suas alterações. 

:Declara 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 

PREFEITURA DE 

. 	. 	 . 	
5 	UUSAANsTRuFNOO UMA VU 

Travessa São José n° . 170 - Praça da Matriz centro — Acara 1 Para - CEP 68690-000 



MunícTp!o dó Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DÓ' .A DARÁ 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO  

A 
Prefeitura Municipal de Acará 
Trav. São José no 120, Bairro ,Centro, cidade de Acará/Pará 
Comissão Permanente de Licitação 
TOMADA DE PREÇO N°011002/2018 - CPL 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

A empresa ...... . ......................... (razão social da empresa), inscrita no 

CNPJ sob n° ...........................por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr. (a).........  ......... . .......... ................................. ....... 
(nome do rôpresentane lega9 .................................portador (a) da cédula 

de identidade RG n° .................do Estado do ...................(Estado emissor 

do documento) e inscrito(a) no CPF/MF sob n° ...................DECLARA, que cumpre 

todos às requisitos de habilitação exigidos neste Edital, quanto às condições de habilitação 

jurídica., qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, bem como 

de que está 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°011002/2018 - 

CPL. 

Epor ser verdade, assino a presente declaração sob as penas da lei 

Local e Data. 

(Nome do Representante)'. 
CPF n° do Representante 
RG n° do Representante 

\'Y( r 	 pRepElrURAOE - 

Q 9ACAR4. 
J 	.. Travessa São José n° . 120 - Praça da Matriz Centro - Acará / Pará - CEP 68690-000 



ANEXO VI 

À 
Prefeitura Municipal de Acará 
Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará 
Comissão Permanente de Licitação 
TOMADA DE PREÇO N°011002/2018 - CPL 

•fl 	 MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

Declaramos, para o fim de atender ao 	no Edital da TOMADA DE PREÇO N° 

01100212018 - CPL, que o a) Sr. (a) 
	

CPF no 

na 	q 
	

de 	representante 	da 	empresa 

	

CNPJ 	 n° 

telefone 

compareceu na 	 verificação e certificaço das 

quantidades, medidas e estado das instalações a serem construídas/reformadas e 

esclarecimento das atividades  serem executadasL 

Acará, PA, em ____ de  	de 2018. 

Representante da PMA 

Cargo e Identificação do vistoriado da Licitante 
Assinatura do vistoriado da Licitante 

PRFnTURA DE 

eAARA 
Travessa São José n'. 120--Praça da Matriz centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 	5 



MunicTpio dó Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DQ.A CARA 
PODER EXECUTIVO 

ANEXO VII 

A 
Prefeitura Municipal de Acará,  
Trav. São José ri 0  120, Bairro- Centro, cidade de Acará/Pará 
Comissão Permanente de Licitação 
TOMADA DE PREÇO N°011002/2018 - CPL 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 
DE SUA HABILITAÇÃO 

A empresa 	 (razão social da empresa), inscrita no 
CNPJ sob n° 	 1 	 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 lé[çu&. até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no processo 
licitatório da TOMADA DE PREÇO N°011002/2018 - CPL, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores 

Local e Data. 

(Nome do Representante) 
CPF n° do Representante 
RG n° do Representante: 

Ii 1$ 1 	~FEITORA DE - 

Travessa São José no. 120 .. Praça da Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-01O 	j 



ANEXO VIII 
MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

Local. e Data 

A 
Prefeitura Municipal de:Aaar 
Trav. São José n° 120, Bairro Centro, cidade de Acará/Pará 
Comissão Permanente de Licitâção 

C' TOMADA DE PREÇO N° 011092/2018 - 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..G!ohal do Item: 
2) Prazo de Execução:  
3) - Prazo de Validade, da. Proposta: _____dias; 
04)-. Condições de Pagàfflent: 

Na oportunidade,., declarámos 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 7.2 (setenta e duas) horas, contados a partir da comunicação formal da 
Secretaria Municipal de Educação, na forma do art. 69 combinado com o art.73, da Lei n° 
8.666193 e. suas alterações. 

Atenciosamente, 

(Nome do Representante) 
CPF n° do Representante 
RO n° do Representante. 

Travessa São José W. 120--Praça de.Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 686904100 

PREFEITURA DE 



• 	ANEXO IX 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

ANEXO  

MODELO DE RESUMO FINANCEIRO 

PREFEITURA DE ,* 

Travessa São José W. 120 -Praça dv Matriz Centro - Acará 1 Pará CEP 68690-000 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ACARÁ - PÁ 	 1 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIéTA NOVA DE JESUS 

 
DURAÇÃO: 90 DIAS 	 L 

DESEMBOLSO: 	. 	. .' R$ 50.585,68 	 . 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL 

COO DISCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
VLUNITe? 

VLTOTAL( 

__ SERVIÇOSPRELIMINARES R$ 	1.698,99 

14209/001 Placa de obra em m R$ 	566,33 Ré 	1.698,99 

JgR 

¥117,84R$ 

2.0 ÇOEÃDEIA DE LEI Ré 	1.776.08 

0PU05 Cravaão no solo de estacas de madeira - peças de is?  Ré 	45.55 Ré 	1.775,08 

ÕbTUA ' Ré 	6.59801

CPU06 Revisão geral do telhado ri' Ré 	4651 Ré 	5.480.74 

32 Encallçamantodatelllaceramica Icumiefra e beiral) rn 3915 R$ 	874 Ré 	1093 R$ 	42791 

3.3.. 
. 

- Imunização plmadeira dãarbolineurn rn° 117.84 Ré 	4.68 Ré 	5,85 Ré 	699.3 
- 

4.0 T,; ::.: .Y ESQUADRIASIGRADES(FERRAGENS ________ Ré 	313.49 '  

4.1 	.. SlNAPl' 91305 Fechadura para Øorlade banheiro und •1,00 Ré 	50,39 ' ii99 Ré 	62,99 

SINAPI 91304 Fechadura para porta externa urd 300 _680 83,50 Ré 

ESTRUTURKFIM MADEIRA DE LEI 
- '  Ré 	6.670,00 

5.1 i ,Ç2p2si'ão CPUO3 	lBase ra o assoalho - peças de 5x7,Scrnx4m m2  52.15 Ré 	41,76 Ré 	52,20 Ré 	2,722,23 

52 Composição CPU04 
lateral 	peças de lOxlocrnxSm 

1112  5587 Ré 	5653 Ré 	7066 Ré 	394777 

6.0  FECHAMENTO EM MADEII4A DE LEI " Fii26G6 

6.1 .Çm'baião CPUOI Assoalho -peças '3x'i5cmx4ij ri2  103,47' Ré 	87,03 Ré 	108,79 R$ 	11,256,50 

Con, giãc CPUO2 paredes internas e externas - peças 2xl5cmx4m ri2  ,642 Ré 	89,62 Ré 	112,03 Ré 	7.172.16 

7.0 . 	' INSTALAÇÃO ELÈTRICA 	' -  Ré 	2.310,98 

7 

. 

SINAPI 93128 
Ponto deIluminação incluindo interruptor simples, caixa elétrica. 

:60 Ré 	90,90 Ré 	113,63 Ré 	681,78 

7.2» . .. SIMAFI 93141 
Ponto de uliIlzaçode equipamentos elétricos, residencial, 
ndu,nd.suporia e p4Ç5 .  

1 
- 

6.00 Ré 	108,83 Ré 	136.04 Ré 	816,24 

7.3:', • 	'SINAPk 97584 Luminária 1x36Wda scapor(c0mplala) 00 Ré 	54,38 Ré67,99 R$ 	3300 

74 811 , 1 	PI 97585 Lum,nar,alxl8Wde sobrepor _completa) und 700 Ré 	5406 'ii 6758 Ré 	47306 

Ré 	2.761 68 

8.1 . 	''. - Ptode égua (induindo tubos e conecções) 01 .4,00 Ré 	289,55 Ré 	361,94 Ré 	1,447,76 

8,2-..- - 5j"i 4,00 R$ 	262,78 Ré 	328.48 Ré 	1.313,92 

90  APARELHOS, LOÃËMETAIS _____ " Ré 	114089 

91  ', 7T 96545 Saboneteira de.sobreddrem metal cromado  and 1,00  Ré 	40,54 Ré 	40.54 

9.22 	. . 581*) 86902 avatãrio dS oua s/col.cltorn.,sifao e vala. and 1,00  Rê 	234.94 Ré 	234,94 

- porta papalde louça und tl,00  Ré 	48.16 Ré 	48.16 

NASIPI 95471 Vaso sanitário sitonado para PCD und 2 	1,00  Ré 	684,85 

%202,88R$ 

R684.85 

95 , . ..' 	' -ftssaxltødePolíester und " 	1,00  Rã 	225,20 Ré 	225.20 

Darraernaçoiilox(POD) rn2°P  Ré 	253.60 Rê 	507.20 

 PINTURA 	' __________ R$ 	6.218,93 

10.1 .SINAPI 740851003 Esmalta sobrarnadeira com selador saem massa (interna) ri' 134.12  Ré 	20,51 Ré 	2.750,80 

.102 	. lNAPl 740651003 Esmalta sobre riladeira com setadorasem massakexterna) m° « 	154.53' Ré 	16,41 j Ré 	3.169,41 

103 SINAPi 740651003 Pintura em tinta a oleo sobre esquadrias de madeira o! serador ni 1749 Ré 	15,411 Ré 	2051 Ré 	35872 

110 iÉtHERL& 

II 1  Placa da inauguração em acr ilicoiedras, bx relevo (40 x 30cm) una 100 Ré 1.393.53  Ré 	1 741.9j R$ 	1 741 91 

120  LIMPEZA 	- 	 ________ ______ _______ Ré 	26106 

121 51(4*1 9537 Limpeza gerais entregada obra rn 1 Ré 	206 Ré 	258 Ré 	26706 - 

TOTAL(R$) 1 Ré 	50.585,68 

Oba Foram usadas as nornpos,çces de preço SINAPI1, FEVEREIRO 2018 desonerado 
BOI ADOTADO S 25,0 
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e,  
ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS 

DURAÇÃO: 90 DIAS 

DESEMBOLSO: R$118S49,2I 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL 

() 

IrEM 	REF 	COD. 	 DISCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 	 UNI)QUANT. 	
VLIJNIT.S/ 

1.0 _______ -SERVI 0 ________SEROS PRELIMINARES  
SINAPI 	742091001 	Placada obra emChap5$yanizada 	 TT 	3,00. 	Rã 	Rã 	56633 	P5 	1.698.99 

1.2 	511/API 	740771003 	Locaç9da obra 	Ti 	252.11 	0$ 	4,56 	P5 	5,73 	R$ 	1.444,59 
3.143,56 

2.0 	__________ MOVIMENTO DE TERRA  
TF 	93358 	 ri3 	11.85 	P5 	54.15 	P5 	67.69 	P5 	802,13 
2.2 	Sll'IAPI 	72897 	Carga manual de entalho àm caminhão basculante 6,On'P 	m3 	11,85 	P5 	17,46 	R$ 	21,83 	P5 	256,69 
223 	SINAPI . 	.94319 	- Aterro Aplicado 	W22,31' 	R$ 	32,57 	R$ 	40,71 	P5 	908,24 

Sub-total 	P5 	1.969,06 
ÃO) ESTRUTURA  

.no preta a,no traço 18 	ma 	8,88 	P5 	389,49 	P5 	488,86 	P5 	4.323.32 
3.2 R 	Baidrama em conc.citIópico clpedra preta lncl.forrna 	ni' 	1.33 	P5 	849,26 	P5 4,061,58 	P5 	1.411.90 
34 	. - 	.- 	8çocordda/bloo d 	em 

33 	511/API 	95957 	 wn4.tv armado Fck = 25 Mpa (Pilar, vigas, verga e 	fl 	460 	P5 1 86545 	Rã 2331 81 	P5 	1072533 
Sub-total 	Rã 	16.461,55 

4.0 	PAREDE E REVESVMENTO  
41 	SINAPI 	87489 	Alvenaria Tijolos Ce-2imicosacutelo 	 ei' 	132,98 	P5 	3239 	P5 	40,99 	Rã 	5.450,85 
Tf 	-SINAPI 	.287878 	Chapisco -Traço 1:3 	 ei' 	35,69 	P5 	3,01 	Rã 	3,76 	Rã 

SINAPI 	87530 	Massa Única P/ Recebimento de Pintura 	. 	 496 	_a$ 	27,88 	P5 	34,85 	0$ 	172,86 
Sub-total 	Rã 	5.757,90' 

COBERTURA  
'iTF 	SIN/Pl . 	'92541 	Treina em Madeira p1 Telha Cerâmica Tipo Plan Até 2 Águas 	rn' 	499,70 	P5 	5138 	Rã 	64,20 	Rã 	12.820,74 
52 	511/API 	94445 	Coberttsra - TelhaTjoPIan 	ri' 	199,70 	P5 	3413 	Rã 	42..66 	Rã 	8.519.20 

'ET 	SINAPI ' 	94219 	Cumeeira de barro 	m 	23.55 	Rã 	21,98 	P5 	27,48 	R$ 	64715 
T 	SINAPI 	55980_ lï4:aãc/madeir?bomneum 	 rn' 	199,70 	P5 	4.32 	Rã 	5,40 	Rã 	1.078,38 

SINAPI ' 	'94224 	Emb. 	ento com argamassa traço 1:2:9 (Cimento, cal e areia) 	rn 	70.65 	0$ 	16,05 	Rã 	20,06 	Rã 	1,417.24 
Sub-total 	R$ 	24.432,71 

6.0 _________ 
TT 	iiÂflT 	87622 	Camada 	 m' 	187,11 	0$ 	26,06 	Rã 	3258 	R$ 	6.096.04 
TT' Til' 	T93389 	Revestimento carãr,ico para pisos 35x35cm 	 n'i' 	223/03. 	Rã 	35,35 	Rã. 	44,19 	Rã 	9.655,70 
6,3,SINAPI ., .b648 	eCerAmicot"7cm 	 rn 	' $flF 	0$ 	4,66 	05 	583 	R$ 	502,60 
'ÏT 	'SlWpPl 	. . 94993 	Ca5Sf!oteão. 	ei' 	'21.95 	i9,74 	Rã 	62,18 	Rã 	1.364.55 

Sub4otal 	R$ 	17.819,19  
ESQUADRIAS/GRADES/SOLEIRA/ PEITORIL E FERRAGENS 	i  

7.1 - 	Esjamad,e3cn1c/caixaduelaealiZar 	 m' 	'-3.15 	P550281 	Rã 	628,51 	Rã 	1.979,81 
7.2 	' 	- . 	., 	- 	Grade de/erro 112",fticl. pint. anti-corç4)vt._,, 	 p1' 	'49.12 	Rã 	200.05 	Rã 	25006 	Rã 	12282,95 
71 	"811/API 	"84161 	'iirademarmorabranco,La12cm. 8=3cm. , 	rn 	t,18 	R$ 	47,01 	Rã 	58.76 	Rã 	10,58 

74 	SINAPI 	90830 	Fechadura da emb,1tir & cilindro externa completa acabamento 	uni 	200 	Rã 	8888 	Rã 	11110 	Rã 	22220 ad - oraoniédiolnclu2,o execução de furo fornecimento e instalacap  
 Sub-total 	R$. 	14.495,54 

80______ ________ 	STSRA TRICAS 
8.1 	SINAPI 	97589 	Lurnréria tipo peteo em plástico de sobrepor, com 1 lâmpada de 	uni 	1 100 	Rã 	2561 	Rã 	32,01 	Rã 	M8,14 
12 	511/API 	- 93128 	- Ponto de iluiiilnaçao incluindo Interruptor simples 	 "iE 	14.00 	90,90 	Rã 	11363 	R$ 	159082 

3" 	'511/API . 	... 	93141 	Ponto de tomada residencial, Incluindo tomada 104/250v. 	uni• 	JÕL.i 'Rã 	108,83 	R$ 	136.04 	Rã 	' 	816,24 
8.4 Ventilador 	' 	 T 	2TI0 	'0$ 	186,97 	Rã 	233,71 	Rã 	467,42 
85 	SIN.A?I 	91957 	Intempwr 	'1 módulo) 104/250V incluindo suporte e Placa 	uni 	300 	Rã 	3075 	Rã 	3844 	Rã 	11532 e  

86 	SINA? 	91961 	::
°r95 (2 n~ 104/250V incluindo suporte,e placa 	 0$ 	3478 	0$ 	48 0$ 	4348 

8,7 , 	, 511/API 	93653 	0isIiinuntor monopolar padrão DIN lOA 	 uni' 	''2,00 	Rã 	7,38 	0$9,23 	Rã 	_18,46 
8.8 	,' SINÁPL ., 	93654 	Dlsiuntor nionopotar padrão DlN 16A 	 uni 	1, '1,00_0_ 	Rã 	' 	7,79 	Rã 	9,74 	Rã 	9,74 
'ëT 	:SINAPI'' 	,, . 	93657 	Disjuntcrmonopo&partão DIN 32A 	 uni 	.2,0-0 	Râ 	9,33 	P5 	1166 	Rã 	. 	23,32 

Sub-total 	Rã 	3,632,94 
9,0 .PINTURA 	' 
'iT 	.511/API 2 	884Z 	Ph'itura Acrfllca 	,' 	 jjr L&7 	Rã 	14,20 	Rã , 	17,75 	Rã 	157774 

SINAPI 	,, 	68495 	- Massa Látex .Acrllica 	 ei' 	8E867 	Rã 	6.41 	Rã 	8.01 	' 	7.1 1,ffi5j 
91 	.SINAPI 	' 	'88415 	SeldorAcrílica' 	 m' 	e,88e7 	R$ 	1,99 	R$ 	2,49 	Rã 	2:213.29 
9,4 	' 511/APt ' 	740651001 	Esmaltt aobrn macIeira c/ massa e selador 	 m' 	6,30 	Rã 	16,71 	Rã 	20,89 	Rã 	"131,61' 
Rã" . 511/API ' 	73924/003 	Pinture Esmalte Fosco, duas demãos, sobre supeiliciernetálica 	ri2[98.22 	EI 	19,37 	Rã 	24,21

Sub-total. 	Rã 	273620,10 
100 SERR&LHERIA
10,1 - 	Placa de InauguraoecdlIco/letras dx. relevo- (40 x 30cm) 	uni Rã 1.393,49 	Rã 1.741,86 	Rã 	.1,741,861 

Sub-total 	Rã 	1.741 86 
LIMPEZA
Ltmooett entrega da obra 	 m' 	052,06Rã 	2,58 	R$ 	1,024.78 

-'___________________________ 	, 	', 	SuM0WI 1 Rã 	1.024,18 

Obs.: Foram usadas as composições de preço 511/API PEVEREIRO 2013- Desonerado 
BOI ADOTADO 25,0% 



ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 
OBRA: REFORMA E'AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MATOS FEIO - ACARÁ - P4 

DURAÇÃO: 90 DIAS:. 

DESEMBOLSO: R$ 133.417,15 	 . 	. 	 . 
PLANILHA ORÇAMENTARIA REFERENCIAL 

ITEM REF. coD: DOS SERVIÇOS  -__DISCRIÇÃO UNO QUANT. 
 VLUNItS/ 'CUNIiC/ 

VI. TOO& 

LiII1 SERVIÇOS PRELIMINARES - 
1,1 , 

______ 
SINAPI 

. 
742091001 Placa da obra em chapa galvanizada  ri' 3,00 2$ 	453,06 2$ 	566.33 2$ 	1.698,99 

Fij, 8LNAPI 74077/0Õ3 Loca ão da obra 	. m 9600 R$ 	4.56 2$ 	5.73 2$ 	550,08 
Subtotal 2$ 	2.249,07 

2,0  MOVIMENTO DE TERRA  
2.1 SINAPI 93368 Escavação Manu, 	 . ri' 15.19 2$ 	54,15 2$ 	67.69 2$ 	1.028.21 

SINAPI 72897 Ca3a 	a35jde entulho em caminhão basculante 60m' ri' . 15.19, 2$ 	17.46 R$ 	21.83 2$ 	331. 

2.3 SINAPI .94319 Aterro Apiloada 	
' 

m' 14.40' R$ 	32.57 2$ 	40,71 R$ 	586,22 

__ ___ -  Sub-total 2$ 	1.946,03 

3.0 y.,:,, ' FUNDAÇÃOESTRUTLlRA  - 
31 - - Fcaofflda/b4ococie<ta preta arg.no  traço 1:8 	. m' 11,39 _R$ 	389,49 2$ 	486,86 _R$ 	545'T5 
32 

- Baldrame em oono.ciclôpico o/pedra preta incl,forma m' 1,71 R$849,26 2$ 1.061,58 2$ 	1.815,30 

3 . SINAPI 95957 
Estrutura em concreto armado Fck 	25 MPa (Pilar, vigas verga e 

m 608 2$ 1 86545 2$ 2 331 81 2$ 	1417740 

Subtotal 2$ 	21.538,04 
40 . PAREDE  
41 SINAPI 87489 	, Alvenaria Tijolos Cerâmicos a cutelo - ri,' 175,36 2$ 	32.79 2$ 	40,99 2$ 	7.188,01 

41 SINAPI 67878 Chapiaco_-_Trao1:3i  ri' j 2$ 	3,01 Rã 	2,76 2$ 	1.483,5 

4.31 .67536 Maasa Unica   m' 389,24 2$ 	27,88 R$ 	34,65 Rã 	13.565,õT 
Subtotal 2$ 	22.216,56 

SLN  

AP 

 1. 

COBERTURA  
5.1 SINAPI.' ::92941: Trama em Madeira p/TeIha CerârnicaTipo Plan Até 2 Águas 	- m' 146.22 2$51,36 R$'ii0 2$ 	. 	9,387,32 

ÇT' SINAPI' .94445 Cobertura-Telha Tipo PIso  ri' 14622 r 	34,13 2$ 	'Zrø 'ií" 8.237,75 

'9.3 SINAPI: 94221 Cumeeira de barro, incluso 4riboçamento m 20,48 2$ 	17.89 2$ 	22.36 2$ 	457.93 

5.4 SINAPI 94228 Calhaemoha9ndoaççjjalanlzedon'24 m 20.48 2$ 	51,31 2$ 	64, 2$ 	1.313,59 

5 SINAPF 55960 	. Imunização p/r"adeirac/cartotineum m' 146,22 2$ 	4,32 2$ 	5,40 2$ 	789,59 

56 SINAPI . :94224 Emboçamentoco3999rneSobtraço1:2:9ÇCment0,calearelaL  ai 20.48 2$ 	16,05 2$ 	20.05 2$ 	410,83 
Subtotal R$ 	18.597,01 

6.0 .  )Q/RODAPE 
6.1 87622: . cerrada regular;ad0ra ro troco j:4 	 . m' 96,0 R$ 	26,06 2$ 	32,58 2$ 

62 
SINAPI..
Tii 93389 ,9j5,Cerãmic 	PEr lVJf adraoMedto) 35x35cm m jg, 2$ 	3535 2$ 	4419 2$ 	4 

9554• Rodar±C,míco_LL2IL......,_, m 54,40 2$ 	4,66 2$ 	583 2$ 	317.15 

6.4 SINAPI . 73465 Piso cimentado - traço Çi1njlto e areia) acabamento liso e=3, cm .22 ._204 2$ 	45,83 2$ 	57,29 1,720,99 
9.408,06 

ESQuADRtAS,GR,ADEs/saEIeJ PEITORIL E FERRAGENS _________ ______ 
Pot1adjflr5Qar5ptntura80X210cm,Ind 	dbndiçaS-tornec,inst, 1F j2jU 2$ 	284,30 2$ 	3  . 710,71 
Grade de ferro 1/2 (rnLIjl anti corrosiva) ir  Qj 2$ 	20005 12$. 	2  925972 

'Iiii -84161 3o[eina de marmore branco,L=15Ocme'3Ocm. m 1,80 2$ 	47,01 2$ 

-7-4- SINAPI 84088 itoril em mar 	taPe more 	anco LlS,Ocm m 20.00 R$ 	65,00 2$  1,625,61 

90830 
Fechadura de embujtir 0/ cilindro, externa, completa, acabamento padreo 
médio, incluso exo de furo, torneolmento e instalação 

tini 200 2$ 	8888 2$ 	1  

Subt

CR$11 ~ 923 ,45 

 

22220 

__ __ Subto $14 92245 

80 

SUIAP.. 

NSTALAÇÕESELÉTRICAS 

61 SINAPI 97586 
Luminana t,po calha de sobrepor c/02 Iampadae tubularesde 35w 	forni 

uni 830 2$ 	71 93 2$ $ 	71928 

-9-2 SINÃPI .93128 Ponto de iIuninação_,   ,QL. 800 2$ 	90,90 2$ 	1 $ 909,04 

.. - 	. Revia , eontodeituminação .JL 28,00 2$ 	61,83 R$ 	77,29 2$ 	2.164.12 

Ti  SINAPI 41 Ponto de tornada residencial, incluindo tomada 10 N250v. uni 800 2$ 	108,83 2$ 	136,041 2$ 	1,088,32 

SINA PI g1959 
Interruptor simules (2 modulas) 10N250V Incluindo suporte e pisca 	forned 

uni 200 2$ 	2675 2$ 	3344 2$ 	6688 

T1 SINAFI.- --93655 Disiuntofl9fltDff&c0rrentenominalde20S uni _j90_ 2$ 	8,46 2$ 	10,58 2$ 	21,16 
Subtotal 1 R$ 	4.968,80 

9 .0 INSTALAÇÕES HIDRosSi '' 'Ti 
9.1 
9.2 

-: . 
-  

Revisão de,a9n!eáua: 
Revisão 	dsp!p  

 pt 
pt - 

11,00 
.11,00 

•:- 

2$ 	86,09 

2$ 	104,60 

_______ 

2$ 	107,61 
2$ 	130,75 

Subtotal 

1 	2$ 	1.183,71 
1 	2$ 	.1:438,25 
1 	R$ 	.2.621,96 

10.0 PINTURA  
16i S1NAPI 
. 

66423 Pintura Acrilica  m' 1.063,15 2$ 	1420 2$ 	17,75 2$ 	18.870,91 

767 
767 
"iE'T 

SINAPI 

INAPI
SINAP I 

88495 
.  53415 
'9401001 

Massa Látex Acr'áica  
ISelador ArJlli35 	, 	. 	____________, 
Esmalte sobre mad eira c/massa e aelador 

ri,' 
m' 

 ri' 

1.063,15 
1.063,16 

.77,70 

2$ 	6,41 
2$ 	1,99 
2$ 	16.71 

2$ 	8,01 
2$ 	2,49 
2$ 	20.89 

2$ 	8.515,83 
2$ 	2.647,24 
2$1.623,15 

12,5 S1NAPI 73924/003 Pintura Esmalte Fosco, duas demãos, sobre auperlicie metálica m' 117,40 . 2$ 	19,37 2$ 	24,21 
Subtotal 

2$ 	--2,842,25 
2$ 	34.499,38 

11.0 
iTT 

SERRALIIERIA 	________________ 
Placa de in,u9 	aosEitiooiIetrae bx relevo l40x301 

- 
uni 100 2$ 1 	 2 2$ 1 

Subtotal 
2$ 	1 741 86 
R$ 	1.741,86 

12.0 
12,1 

--- 
SINAPI 

:,. 

. : 	97' 
LIMPEZA 	_j 	 ,_ 
Libipeza qeriiEssda obre 

- 
.int 2!&. Rã 	2,06 Rã 	2,58 2$ 	.1.767,53 

2$ 	1.767,53. 

Os, Foram usadas as composições de pr 'Qu SINAPI FEVEREIRO 2018- Desonerado 

BOI ADOTADO 25,0 % 



1 

ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA - PÂ 	 «-e 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EBESEZER 

DURAÇÃO; 90 DIAS 
DESEMBOLSO: 	R$ 59.621,00 	 -_ 

PLANILHA ORÇAMENTARIA REFERENCIAL -- 

ITEM REF. COD. DISCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
UNDÍ 

QUANT. 
VL UNIT Si 

DI(Ri) 
VL UNIT C- 

BDI(R$) 
VL TOTAL(R$) • SERVIÇOS PR ELIMINARES  R$ 	169899 

E SIMAPI 74209/001 Placa de obra emchapa de aço galvanizado m 2  - 	3.00 R$ 	45306 R$ 	566.33 ' ï 1.698,99 

UA'ÇAOEM MADEIRA DELEI . R$ 	4.0W,_53-  

2.1 Composição CPU05 Cravaçãonosolodeestacasdemadeira - peçasde m 2  89.32 R$3644 6$45,55 6$4,068,53 

3.0 ''' COBERTURA 	____________________________ _____ _________ -_____ R$_10.267,18 - 
CPUO6 Revisãogeraldotelhado m 2  183,82 Rã37,21 R$46,51 Rã8.549,47 

Encaii em teflhintode telhaceramica(oumieiraebeiral) m ' 60,60 Rã8,74 6$10,93 Rã 	662,36 
neu  lmunizaçaop/nladeirac/oarbohm 0 18382 6$468 6$ 	_585 Rã1_07535 

g2 j ESQUADRIAS/GRAESJFERRAGENS R$33400 

'SINAPI . 91304 Fechadiap  ara pàrtaexterna uno 4,00 6$66,80 6$83,50 Rã 	334.00 

5.0 

_ . 	. ESTRUTURA 	 MADEIRA  6$8021,73 

5.1 Composição OPUO3 Base paraoassoaflib -  peças de5x7,Scmx4m m 5215 6$41,76 R$ 	52,20 R$.2,722,23 

52 Cornposiçao 0PU04 
lateral 	peças de lOxlOcmxSm 

m 7500 6$ 	56 sá 6$ 	7066 6$ 	5 29950 

ftEHAMENTOEM j  MADEIRA DE_ LEI -  Rã 	1735893 

6,1 Compodição CPUO1 lh Assoao 	pecas 3c_ Scmx4m rri 2  82,33 R$ 	87,03 R$ 	10879 R$ 	8.956,68 

6.2 Composição C'PUO2 Lateral-pâr!sies int1r  nas e externas -peças 2xlscmx4m m 2 ' 75.00 R$ 	39,62 R$ 	112,03 R$ 	8.402,25 

7.0 IÏaTÃEÃÃO ELE  A W .7 1 	SINAPI 93128 etetiodutoecabo'
interruptorsimples_caixaelétrica 

p1 9,00 Rã 	9090 Rã 	11363 R$ 	102267 

72 SINAPI 93141 
eletnoos_residencial 7' 900 6$ 	10883 Rã 	13604 Rã 	1 224 36 

7.3 SINAPI ' 	97564 1 Luminária1x36Wde sobrepor (completa) ind Y 	1300 6$54,38 R$ 	67,98 R$ 	679.80 

4 $INAPI '.97585 Lurririà;'i'alxl8Wd'e sobrepor (completa) und, '7.00 6$64,06 6$67,58 R$ 	473,06 

___ iIfÂLAÇÕESHIÓRO-SANITÁRIASIDRENAGEMPLUVIAL R$ 	2,037,80 

8 1 -. - Ptode água (incluindo tubos econeoções) ...,pL 2,00 Rã 	289,55 R$ 	361,94 6$723,88 

82  Pt de esgoto (incluindo tubos e correcções) RL 400 R$ 	262,78 R$ 	3213.48 Rã 1 _31392 

9.0 
1 	_ ,. , . 

.95545 
APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 	 , 
Saboneteira desobredorem metal cromado 	' und 1,00 R$ 	32,43 6$40,54 

 R$ 	1.233,69 
6$40,54 

9.2 .SIIAPL 86902 Lavatório  de _yçfi/col.c/torn..sifaoevalv. -  und 100 R$ 	187,95 R$ 	234,94 Rã234,94 

93  Portapapelde [ou ça und 100 R$3653 R$ 	48,16 R$ 	48,16 

94 SINAPI'. 95471 Vaso sanitáriositonado para PCD .  und 1,00 6$547,88 R$ 	684,85 R$ 	684,86 

9,5 - .- Assento dePoliester - .  und '1,00 R$ 	180.161 1225,20 R$ 	225,20 

PINTURA '  R$ 	905699 

10.1 'SINAPE :  74065/003 Esmaliesobremadeiracomseladoresemmassa(interna) 	- m'-1 59,58 R$ 	16,41 R$20,51 6$1.221,99 

SINA _PI ' 740651003 Esmalte sobre madeira com selador e sem massa (externa) m.' 360,50 6$15,4 R$ 	20,51 Rã7.393,86 

10 3 SINAPI 	.. 740651003 Pintura em tinta a óleo sobre esquadrias de madeira c/.selador ,j. 21,46 Rã 	16,41 Rã 	20,51 I$ 	440.14 

SERRALHERIA  _________ Rã 	1 741 91  
Placa de inauguração em acrilico/letras bx. relevo- (40 x 30cm) uhd 1,00 Rã 1.393:53 Rã 	1,741.91 Rã 	1.741.91 

12 O  LIMPEZA - Rã 	382,36 

12.1 SINAI 9537 Li mpeza geral e entrega da obra 	' f& 148,20 Rã 	2,06 Rã 	2,58 Rã 	382,36 

TOTAL(R$) Rã 	59.621,00 

Obs Foram usadas as composLç&es de preço SINAPI 	FEVEREIRO 2018 desonerado 

BOI ADOTADO '7 25,0 %'  
-. 	 ---- 	 ------ 	/ 

ci 
ilha 

5 



5 

PIÕZFAL 1 R$ 43.589,48 1 

1 

ESTADO DO PARÁ' : 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ  
OBRA; REFORMA, DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GONÇALVES  
DURAÇÃO: 90..DIAS,  
DESEMBOLSO R$ 43.55948  
BDi ADOTADO: 	25,00% 
REFERÈNCIA; PLANILHA DE COMPOSIÇÃO - SINAPI FEVEREIRO 2018 DESONERADO 	 titi 

PLANILHA ORÇAMENTARIA REFERENCIAL 

TEM REF. COD. Dos SERVIÇOS UND(QUANT. R$SIBDI R$C/BDI VL.TÕiC 

1.0 . SERtJOS_PRELIMINARES 
1.1 SINAPI' . 742091001 Placa da obra em chapsi galvanizada rn2  300 9$ 	463.06 9$ 	568,33 R$ 	1.696,99 

TY CPU . CPU1 Revisão de faltado rn2  285,06 9$ 	37.21 9$ 	46.51 95 	13.259,07 
Sub-total R$ 	14.958,06 

2.0 REVESTIMENTO 
'2,1 SINAPI 87530 Massa Única P1 Recab)mento de Pintura o'2  1,50 R$ 	27.88 9$ 	34.85 9$ 	2.28 

Sub-total 9$ 	52,28 

'ii—  . 	 . . PISOS 
'iTT' SINAPi . 	 . .87622 Camada regularizadora na trapo 1:4 e2cm m2  46,00 9$ 	26,06 9$ 	32.58 R$ 	1.563,84 

3.2 SINÀPI . 93389 Reveatimdnlo cerámiáo para pisos 35x35cm . 	 48,00 9$ 	35,35 9$. 	44.19 9$ 	2.121.12 

'iT 'giiAplT' . 	 94993 Rectiomp8o de piso empenasse externo m2  117,60 9$ 	24,87 R$ 	31,09 9$ 	3.656.18 
Sub-total R$ 	7.341,14 

ESQUADRIAS/GRADESISOLEIRN PEITORIL E FERRAGENS  
- mas, e3cm cl caix aduela e elizar j 294 9$ 	251,41 9$ 	31426 9$ 	92392 

42 SINAPI 90830 
Fechadura de embujtir o/cilindro externa completa acabamento padrão 
médio, incluso execu10 de furo, fornecimento e instalação  

uni 400 9$ 	8888 9$ 	11110 R$ 	44440 

Sub-total R$ 	1.32 
5.0 .' 	 . INSTALAÇÕES  
5.1 'SIiJAPI , , 	 97589 Luminária tipo paflon em pleslico, de sobrepor, comi lõmpada de 15W uni 21,00 9$ 	25.61 9$ 	32.01 9$ 	672,21 

- 	 . . 	 - Revisão depontod&Úz _.9L 21,0 9$ 	61,83 9$ 	77,29 9$ 	1' 

5,5 SINAPI 91957 
Interruptor simples (1, módulo) 10N250V, incluindo suporte aplaca 

- 
fomec. e mel, 	- 

uni 4,00 9$ 	30,75 9$ 	38,44 9$ 	153.76 

Sub-total R$ 	2.44906 

INSTALAÇÕES ÀIDBOSSANITÁRIAS 
' 

81 ' 	 - 	 . ' 	 - Revisão de ponto de água - _IL ' .8,00 R$ 	86,09 9$ 	107,61 9$ 	860,86 

6.3  Rev isão 	ponto deesgoto ,eL 1.00 9$ 	104,60 9$ 	130,75 9$ 	130,75 
Sub-total 9$ 	991,63 

7.0 ' 	 ' PINTURA  
'iTT" '$It4APl , 	 _'68423 Pintura Acriiica 	' rn' 476,34 9$ 	14,20 9$ 	17.75 9$ 	8.455,04 

72 SINAPI '88495 Massa Látex Acrilca .476,34 9$ 	' 6.41 9$ 	8,01 9$ 	3.815,49 

'iTT ' 	SINA8I '68415 SeladorAcr iaca 	' 	 ' 	 ' 	 ' m 476,34 8$ 	1.99 9$ 	2,49 9$ 	1.186,09 ;  

74 iiApl. ,:740651001 Esmalta sobre madeira cl messe e selador mr 22,26 R$ 	16,71 9$ 	20,89 9$ 	465,01 
______________________________________________________  Sub-total 9$ 	13.921,62; 

8.0 . , 	 , ' SERRALHERIA  

8.1 ' 	 ,. 	' . 	 - ssâelnauuraÇãO.acrilico/leIrss bx. relevo- 40 x 30em) uni .1,00 9$ 1.393,49 9$ 1,741,86 '9$ 	1.741,86 
- ' Sub-total 9$ ' 	 '1.741,86' 

90 --' ' LIMPEZA  
'iTT" iiflpi . 	 9537 n oita da obra n'i2  285,08 8$ 	2,06 9$ 	2,58 9$- 	735,51. 

Sub-total R$ 	735,51 



l i 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

OBRA; AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SITIO NOVO 
DURAÇÃO; 90 DIAS .. 

DESEMBOLSO R$139.872,01 

BOI ADOTADO; 25,00%  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL 

TEM REF. 	, :TcoD{ DISCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. 
VL.UNFL Si VL.UNIt C/ 

VIL. TO TAL(R$) 

SERVIÇOS PRELIMINARES  
ti SINAPI 742091001 Placa da obra em chapa galvanizada m' 300 Rã 	453,06 Rã 	556.33 Rã 	1.696,98 
12 SINAPI '74077/003 	. Locação da obra , m' 176:32 Rã 	4,58 Rã 	5.73 Rã 	1.021,77 

Subtotal Rã 	2.720,76 
MOVIMENTO DE TERRA  

21 SINAPI -93358 Escavação Manual 	. ai' 12.34 Rã 	54,15 Rã 	67.69 Rã 	635,29 
2.2 SINAPI 72897 Cama manual de entulho ,ijm caminhão basculante 6 Cfl ai' 11.84 - Rã 	17.46 Rã 	21.53 Rã 	258,47 
as SINAPI 94319 Aterro o/material fora da obra, incluindo apiloamento ei' 120,93 Rã 	33.31 Rã 	41.64 Rã 	5,035.53 

Subtotal Rã 	6.129,29 
 FU1ibÇÃO/ESTRUUA  

31 .'-.. »"'-.' Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 ei' 1 	9.67 Rã 	389.49 Rã 	486.86 Rã 	4.805,31 
32 --» '-: 	-.: - Baldrarne em conc,ciclópjco c/pedra preta incl.forme ai' 186 Rã 	849,26 Rã 	1.081.58 Rã 	1.974.54 

33 SINAPI 95957 
Estrutura em concreto armado Fck = 25 Mica (Pilar, vigas verga e 

m 472 Rã 1 86545 Rã 	2.331.81  Rã 	11 00614 

Subtotal ïr' 	17.78599 
4.0 . ' 	' PAREDEEREVESTIMEIj1TO . ________  
41 SINAPI 87490 Alvenaria Tijolos Gerâmitos manual ri~  187.48 Rã 	33.56 Rã 	41.95 Rã 	7.864,79 
42 211/API 87078 Chapiagg,-Tf9,i:3. 	» ai' 339,60 Rã 	3.01 Rã 	3,76 Rã 	1,276.90 

tJL, 811/API 87530 Massa Unica P/ Receb imento de Pintura '' 326,98 Rã 	27.88 Rã 	34.85 Rã 	1 195 
[44 SINAPI ' . 	37527 Emboço p/recebimenlo da-retreatimento cerâmico '7 10,26 Rã 	27.63 Rã 	34.41 R$ 	353.05 

SINAPI 87269 Revestimentocerõmico 41paredee cerãmicaa25x35om mn' 10&26 Rã 	43.36 Rã 	54:20 Rã 	556,09 
 Subtotal Rã 	21.515,78 

1 	6.0 ' '. COBERTURA _______________________________  
51 311/API 	' 

. 
92-541 Trama em Madeira pfTha Cerâmica Tipo Plan Até 2 Aguea ai' 196.75 Rã 	51.36 Rã 	64,20 Rã 	12.631,35 

5,2 SINAPI 94445 Cobertura 	Talha Tipo P,ian ri'' 
, 

' 196.75 Rã 	34.13 Rã 	42,66 Rã 	8.393,36 

L.JLSlNAPl:..94219 Cumeeira 1. -o.". 	. 	 . o '.29,72 Rã 	21,98 Rã 	27.40 Rã 	816.71 
54 511/API ' 	55960 laiurlizalaop/madaira c/darbolineum m' '196,75 Rã 	4,33 Rã 	5.41 Rã 	1.064,42 

i 	55 SINAPI : -- 	94224 Emboçananlo com argamasse traço 1:2:9 (Cimento, cela areia) m' 1 . 35664  Rã 	16,05 Rã 	20,06 Rã 	.7.154,20 
1 	56 511/API '  94227 Calha ar'i Chapa deAçoGalvanizado1/'24,desenvoldimentode33cm m 29,72 R$ 	35,46 R$ 	44,35 Rã1.318,08 

Subtotal R$ 	31.378,12 
6,0 -- . PIãOS/RODAPES __________________________________  
8.1 811/API . 83731 Camada lriiparmeab4idorae=3cm ai' 2.69 R$ 	38 , 60 R$ 	48,25 Rã 	139,44 

Ti62: 181NAP__''87622 dareguladzadoratiotraço1:4e=2cm m' 169,26 R$ 	26,06 R$ 	32,58 R$ 	561449 
63 811/API e ' 87246 estimantocerâmico_p/pisos35x35cm ai' ,ge8Q. Rã 	39.02 Rã 	48.78 Rã 	4.823,85 

64 81/API 73991/0
Cimentado traço 13 (Cimento e areia) c/ acabamento liso £ - 1.5 em 
amo manual da argRmaeea, incluso aditivo impermeabilizenle 

7008 Rã 	3871 Rã 	4839 Rã 	339117 

65 811/API: . 	88648 pe Ce ai \5264 Rã 	4,63 Râ 	679 Rã 	. 	304,79 
66 511/API 	, - 	94993 adadeProteção,  m' 21,10 'Rã 	49.74 'Rã 	62,18 Rã 	1,312,00 

gESQUADRIAS/GRADEÍSOLEIRA1 
Subtotal Rã 	15,485,74 

7.0 
.,, _____ 

UADRIAS/GRADELSOLmI 	PEITORIL E FERRAGENS 

o 
adria mad. e=3cm I  Six. 'aduela e alizar ai' 25 Rã 	502,81 Rã 	628,51 Rã 	329968 

72 - 	, - 	: 	- 	, 	- e de lar'o 1/2"(inc(. pint. anti-corroaival m' T84,48 Rã 	200,05 Rã 	26006 Rã 	1612387 

S)NAPI 	' -84161 ra darnr 	co. L a  16cm. E = 3cm, m '.60 Rã 	47.01 Rã 	68.76 Rã 	146.90 
TT 611/API: - ' 	'84088 rilenfljrmorebranco, L= 15cm ai .2368 Rã 	66.00 Rã 	81.25 Rã 	.1.924,00 
7'i 511/API 94569 Éivad?7'sluminio s/vidro 036 Rã 	47838 Rã 	59798 Rã 	21527 

76 31/API 90830 
Fechadura de embutir e/ cilindro extemne completa acebamenlo padrao 
media, induto execução da furo, fornecimento e instaleçeo  

uni 300 Rã 	8888 Rã 	11110 Rã 	33330 

__________________________________________  Subtotal Rã 	2.04302 

- -- 	"' NSTALACÕES. ELÉTICAS -: - 
T 511/API 97589 Luminárias platon lx1SW uni' »14,00 Rã 	25,61 Rã 	32.01 'Rã 	448.14 

511/API 	- - 	- 	-93128 , Ponto de iluminação, Incluindo interruptor simples  uni '-14.00 Rã 	90,90' Rã 	113.63 Rã 	1-590.82 

83 
- 

511/API' , '-.93141 Ponto de tomada residencial, induindotomada 10 N250  uni - 	.14,00 Rã 	108,83 Rã 	136,04 .Rã 	l'90456 

84 - 	- Venb'lador da lelo , - uni :4.00  Rã 	186.97 R$ 	233.71 Rã 	,- 9M84 

51/API 

. 
91959 

2 moduloa) 10N250V incluindo suporte e placa 
uni 500 Rã 	2675 Rã 	3344 Rã 	16720 

311/API 93653 Disjuntor DIN 1P'A - 5E 200 Rã 	738 Rã 	923 Rã 

T' 611/API - ' - -93655 OtajunloroiN 1P-20A,,. 	 - uni 1I,30 Rã 	8,46 Rã 	10,58 Rã 	' 	10,56 
Subtotal Rã 	'5.074,60 

'iTT' - ÏYEACOES HIDROSSANITARIAS - - - 
"ii - -. 	- Ponto de água (ind. - tub'pa e conexoea) pt 1 2,00 R$ 	28696 R$ 	358,70 Rã 	717,40 

92 SINAPI --  - 	-:89987 R,39j  atro de gaveta  c/oehola .314" ,uni :i.1.00 R$ 	71,34 R$ 	89,18 R$ 	8918 

iTT" Ponto de esgoto fino)__tubos_conexces_cx_eraios) gj,,, ,jQQ Rã26149 Rã 	326_86 Rã 	65372 

811/API' -  74166/001 1d 	setopré mol dada DN60cmh6Ocm ,J/ISL. ':2,00 R$ 	16258 R$ 	203,23 'Rã 

L95 SINAPI -', 69491 
Cama atanada PVC GN lSOxlBSx7Smm junta patético fornecido e 
Instalada 	mr  .mal de,Øescargaouem ramal deesgotoeanitario 

uni ,,,,. 160 .- Rã 	4284 Rã 	5355 Rã 	5355 - 
iTT' 811/API '89712 TuboeraPVC - EOmm(LS) 	 - rim 6.20 R$ 	1792 R$ 	2240 Rã 103,60 

9TT .811/API --89731 Joelho/Cotovelo 9o'ROemPVC-IS-SOmm-L8 uni- , 	4,00 -  R$ 	725 R$ 	9,06 R$ 	36.24 

ii" SINA 1 1 -  : - 95463 To- que sépticoemalv)ínariada tijolo maciço1,90x1,lOxl4am uni' 1.00 R$ 1,228,32 R$ 	1,63540 Rã 1 .535,40 
"iiT 8)1/API 74198/001 	1 Sumidouro em alvenaria 01/120cmh-SOOcm -  uni 100 Rã112170 Rã _1 _40213 Rã 	_1_40213 

Subtotal R$ 	6.077 ,76 



10.0 ______ •. 	., PINTURA  
10.1 SINAPI '86423 PinturaAorílica m' 32898 R$ 	14.20 R$ 	17.75 P5 	5.839.40 
10.2 SINAPI '88496 MaeeaLálexAorflice m 325i9W R$ 	6.41 '61 P5 	2.635.13 
103 SINAPI . 	88445 SeladorAcrilico rn' 32898 9$ 	1,99 B5 	2,49 R$ 	81Ii 

104 SINAPI . 740651001 Esmalte sobre madeira o/massa a selador rs? iOW" P5 	16,71 R$ 	20.89 P5 	219.35 
ias SINAPI - 739241003 Pintura Esmalte Fosco, duas demãos, sobre superticie metálica rn' 17.60 P5 	1937. P5 	24,21 P5 	42610 

Subtotal R$ 	9.93914 

11.0  .. 	'' 	. SERRALHERIA E LOUCAS SANITÁRIAS  
1 Placa de Inaugidação acriltco/Ietrae dx. relevo-MO a 300m1 uni 1,00 9$ 1.393.49 P5 	1.741.86 95 	1.741,86 

11 2 . -  Saboneteira de loUça 	,' und 1',00 9$ 	36.19 P5 	45.24 95 	.45.24 

'T'T SINAPI. 86942 Lavatorio de louca e/ oL:Itorn,,sifao e ,alv. uno _1.00 9$ 	163.55 9$ 	204,44 9$ 	204,44 
114 

.. 
- Porta   und _100 as 	38,09 9$ 	47.61 P5 	47,61 

I' L5 - 	' ' 	- Caixa de descarga plasticaZ-externa und 1.00 9$ 	119.76 R$ 	149,70 R$ 	149,70 
"TT SINAPI 95472 Bacia sifonade - P0D. und 1 	1, 9$ 	553,34 as 	691.63 9$ 	691,68 

11,7 - . 	' Assento de poliesler  und 1.00 95 	180,16 9$ 	225.20 9$ 	225,20 
11,8 • 	. - 	' Barra em aço mcx (PM) 	' m ' 3,0 9$ 	202,98 95 	253,70 P5 	862,58 

Subtotal 9$ 	2.226,45 

12.0  LIMPEZA  
SINAPI 	' ' 	9637 Limpeza dera[ e entrega da obra 	' m5  192,00 9$ 	2,08 9$ 	2.58 9$ 	495,36 

___ __________ Subtotal 9$ 	496,36 
TOTAL R$ 	139.872,01 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

OBRA: AMPLIAÇÃO .DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO JOSÉ DE LIMA 
DURAÇÃO: 90 DIAS 

DESEMBOLSO: 	R$ 161.087,20 

PLANILHA ORÇAMENTARIA REFERENCIAL 
-ci 4 1 

TEM REF.' .00D. ÔTSCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT, z 
VLUMT. 

• 	.: SERVIÇOS PRELIMINARES ______  
1.1 742091001 Placada obra em chapa galvanizada • m5  3,00 453,06 565,33 Rã 	1.698,99 

2 SINAPI . 740771003 Locação da obra . 	 . •nl1  274,94 4.56 5,73 Rã 	1.575,41 
Sub-total R$ 	. 	3.214,40 

2 MOVIMENTO DE TERRA 
2.1 

SINAPI... 

SINAPL'. '93358 Escavação Manual ro' 24,76 54.15 67,69 Rã 	1.676.00 
2.2 SINAPI: ,, ' 72897 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6,0m ri,' 2476 17,46 21,83 Rã 	540,51 
23 SINAPI 94319 Aterro Aplicado m 1061 3257 4071 Rã 	43193 

. 	•• "• _______ ________ Sub-total Rã 	2.648.44 
3 ••.: 	 •, .,: 	: FUNDAÇÃO) ESTRUTURA - _______  

31 -:- .,' . Fundação corrida/bloco o/pedra preta arg.no traço 1:8 'n' 24,76 389,49 486.86 Rã 	. 	12.054.65 
3.2 -_ ... 	... Baldrarneemconc.ciclóptcoc/pedra preta incl,fcrn1a ni' 2,00 549,26 1,081,58 Rã 	2.123,16 

33 SINAPI 95957 
Estrutura em enrolara armado Fck = 25 Mpa (Pilar, vigas verga e 
contraverça)  m 763 1 66545 2331 81 Rã 	17791 71 

Sub-total Rã 	31.969,52 
4 ' PAREDE E REStIMENTO  

4.1 SINAPI 	' ' 	87489 Alvenaria Tijoiàstrãmicosacuteio m2 , 250,38 32.79 40,99 Rã 	10.263,08 
4.2 SINAFI 	. 87878 Chapiaco - Traço, '3 m 500,40 3.01 1 	3,76 õ$ 	1,881,50 
41 '  87530 Massa Unica P/ Recebimento de Pintura nl' 180,72 27.88 34,85 Rã 	. 	6.298,09 

________ _____ ___ Sub-total Rã 	' 	48.442,67 
SINÃP... 

__________ __________ COBERTURA 
51 SINAPI 92541 Trama em Madeira p1 Talha Cerarnica Tipo Pian Ate 2 Aguas m 29711 51 ,36 642 Rã 	1907446 
52 59/API 94445 Cobertura 	Telha Tipo Plan m 29711 3413 4266 Rã 	1267471 
53 511/API 94219 Cumeeira de barro m 2620 2198 2748 Rã 	71998 
5.4 : :55960 Imunização p/madeira ç/carbolineum ri2  297,11 4,32 5,40 R$ 	. 	1.604,39 
55 311/API 96111 Forro em réguas PVC, ind. estrutura de fixação •m2  192,00 35.47 44,34 Rã 	8.513,28 
56 3tNAPl 94224 Emboçamento com argamassa traço 129 (Cimento cal e areia) m 101,28 1605 2006 Rã 	2031 68 

_______ ________ Sub-total Rã 	44.618,50 

SINAP.. 

PISOS/RODAPE  ______  
61 - Camada lmpernleabilizadora e 	10 em n,' 19200 4206 5258 Rã 	1009536 
6,2 SINAPI 

' . 	'81t22 Camada regularizadora no traço 1:4 	. ril' 192,00 . 26,06 32,56 Rã 	5,255,36 
63 511/API 93389 Lalota ceramica 	P0 IV 	(Padrão Medro) 35x35cm m2  19200 3535 4419 Rã 	8,484,481  
6.4 311/API :88648 Rodape Cerâmico h=7om 	 ' . rn 112.00 4.66 5.83 Rã 	652,96 
55 511/API 94993 Calçada de 	r9!o m' 7543 4974 62 , 18 Rã 	469024 

: 	 . 	.. •' ________ ________ Sub-total R$ 	30.178,40 
7  ESQUADRIAS)GRADESÍSOLEÍRA( PEITORIL E FERRAGENS  

71 r-" 	• ---- Esquadria mad, e3cm 0/ caix. aduela e alizar m2  6,72 502,61 628,51 Rã 	4.223,59 
72 LL. 	• ' 	---- Grade de ferro 112 (ind, pint. anti-corrosiva) 	 . li2  9,60 200,05 250.06 Rã 	2.400.56 
71 311/API . 84161 Soleira de marmori branca L = 12cm, E 	3cm. 	 : ,m 0,36 47,01 58,78 Rã 	22,33 

7 4 SINAPI 90830 
Fechadura de çn,bjtlr o1 cilindro, extema, completa, acabamento padrão 
médio incluso execução de furo fornecimento e instalação - 

uni 	' - 400 88,88 1 10 1 	1 444 R 	 40 

- Subtotal Rã 	709090 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA ______  

8.1 59/API' 	' :97589 Luminária tipo pagar, 	plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada de 15W uni 19.00 2561 32,01 Rã 	. 608,19 
62 39/API 93128 Ponto de lluminaç80 incluindo interruptor simples uni 1900 9090 11363 Rã 	215897 
83 SINAPI 93141 Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10 N250v.  uni 400 10863 13604 Rã 	54416 
54 - Ventilador de teto 7 uni 800 18697 23371 	1 Rã 	1 66968 

85 SINAPI 91959 interruptor simples (2 modulos) IOA/250V incluindo suporte e placa 	forneo 
uni 800 2675 3344 R$ 	26752 

8.6 -  36/API 91967 
Interruptor 57Çjj (3 módulos) 10.41250V incluindo suporte e placa 	fornec 
einst. 	. 	 . uni 1,00 3661 4576 Rã 	4576 

8.7 SINAPI 741301001 Disjuntor lermomanético de loa SOA 	 . 	: uni 3,00 :9,86 .12,33 Rã. 	36,99 
Sub-total Rã 	5.531,21 

9 :: 	:. PINTURA  
91 $INAPI 88423 Pintura Acrilica m 50040 1420 1775 Rã 	888210 

'iT' 39/API 88495 	IMassa Látex Acrilica ri, 500,40 6,41 8,01 Rã 	4,008.20  
93 311/API 68415 Selador Acrilica m5  50040 1 ,99_  249 Rã 	1,246 , 00 
94 SINAPI 740651001 Esmalte sobre madeira d/ massa eseladcr 1 m' 1344 1671 2089 R$ 	280 , 76 
95 311/API 73924/003 Pintura Esmalte Fosco, duas demaos_ sobre superfície metálica m' 1920 1937 2421 R$ 	464 , 83 
- •:'' Sub-total R$_44.881 .89 

lo SERRALHERIA  
iQi .--.'.' '.- Placa_delnauguraãoacritico/letrasbx.relevo-(40 a30cm) uni' 1,00 1.393,49 1.741.86 R$ 	1.741,86 

: 	..

Limpeza 

 

Sub_total Rã1_741 _86 
11 LIMPEZA - - 

'iTV ''SlNAPI 9537 gerale e,tregadaobra -  m2  27494 1 206 258 R$ 	709 , 35 
1 Sub-total Rã 	709,3$ 

-4 

CCSE( Eduardo M. Cafleas Fifho 
CR.EAIPKn° 1 52l63T2 

• Engenheiro Civil 

LTOTAL _R$__ 161.087,20 



ESTADO DOPARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 
OORk AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO 

DURAÇÃO: 90 DIAS . 

DESEMBOLSO: R$ . 55.600,67 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL 

FITFMF REF. . 	COO. DISBIÇÂODOS SERVIÇOS UND OUfl4L 
VLLJNIT.SI VLUNIT. Ci 

VL. TOTAL(R$) 

1 . 0ti . SERVI OSPRELIMINARES 
¶1 SIMPP! 

-- 

742091001 Placa dentro em elhap, m2  3,00 R$ 	453.06 R$ 	666 , 35 R$ 	1.69g 

12 SINAPI 140771003 	loctçãodaobra • m' 200,84, R$ 	4,58 R$ 	572 R$ 	1150,61 
Sub-total R$ 	2849,80 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 	

-  21 SINAPI . 	93358 — Escavação Manual 16 R$ 	54,15 R$ 	67,69 R$ 	1.073,56 

2.2 SINAPI 72897 Garoa manual de entulho em caminhão basculante 6Dm' ir" 1586 P5 	17,46 R$ 	21,83 6$ 	346,22 

2.3 SlNl 94319 Aterro ,çiloado ra' 26,05_ 6$ 	32,57 6$ 	40.71 P5 	1060.50 
Sub-total R$ 	2.480,28 

3.0 . .......  FUNDACAOJ_ESTRUTURA 
31 . 	... -, - Fundaocorridloclpedrapretaar9,noapo 1:6 m' 11,90 1' p5 	389A9 65 	486,86 'r 563 

3.2 Baldrame em cono.oicibplco clpedra preta incItorma m' 1,78 	-I 6$ 	649.26 6$ 1.061,58 i' 	1.889.61 

33 SINAPI - 95967 
Estrutura em concreta, 	Fc= 25 Mpa (PIar vigas verga e 

fl, 1585 6$ 1 86545 P5 2331,81 6$ 	3695919 

- 
.  Sub-total 	1 6$ 	44.642,43 

4,0 
. 

PAREDE E REVESTIMENTO 
SLNAPI 87489 Alvenaria Ti oios Cerâ 	s a cutelo rii2 _25.,981 6$ 	32.79 6$ 	40.99 6510.45573 

4.2 SINAPI 87875 Chapisco -Traço 1:3 1 ri,2  427.32 - 1 6$ 	3,01 R11 	3,761 6$ 	1,606.72 

43 SINAPI 87520 Massa 	3eceb)mento de Pintura s1 	J 113.43 65 	27.82) 6$ 	34,86 6$ 	1953,04 

44 SINÀPI 87527 Ernboço traço 12:8  ai' 	1 4C87 	1 65 	27.531 65 	34 .411 6$ 	1,406,34 1 
45 SINAPI 8269 Revestimento ceramicta para peredee25x35cm h=1 Bom m 4087_ 6$ 	4338 6$ 	5420 6$ 	221515 

1  Sub-total P5 	19.636,98 

5.0 . 	 . 	 . :..  COBEWrURA __________________ ________ . 
51 S111 	Pi 92541 Tremo em Madeirap/Têaia Cerâmica Tipo Plan Aló 2Àuas ai' 19515_I 65 	51,36 65 	64,20 6$ 	12.528.63 

5.2 SINAPI 94445 	JC.b.rtura -Telha Tipoptan 'TF 'iEis 6$ 	34,13 65 6$ 	8.325,10 

5.3 SINAPI 94219 Cumeelradebarro  ir' 35.4í 6$ 	21,98 6$ 	27,48 6$ 	973,07 

5.4 SINA?! 55960 l8plmadeirac/carboKneum "7T 195,15 6$ 	4,32 6$ 	5.40 i 	1.053,81 

55 SINAPI 94224 aamassa traço 1:2 :9 (Cimento cale areia) Emboçarnento cororq cri 9931 65 	1605 6$ 	2006 6$ 	1.992 , 16 1  
 Sub-total 72,T7 

ao . PlSOS)RODAPE ____________________ 
si Camada lrra,ermeabiIiadora e a 10 cia  'iT" 2331 65 	42,06 6$ 	52 .58 

6.2 RT' .. /622 Camada ragulórizadmane traço 1:4 ia 96,00' 6526.06 R5 	3258 27,68 

T 'iAPr 389 Revestimento cerãmioàpara pisos 35x35om 1T 119.31 65 	35,35 6$ 	44,19 72,31 

54 Tipi' 68648 RodaflQflflicob=7cm ia 5500 6$ 	4,66 6$ 	5.83 

M33, 127,68 
2S48 

55 . 	51NAJ'l 	- v94993 CalcadadaProãoProte  ot jj6 6549,74 6$ 	62,18 15.58 
Sub-total 67;99 

71 TT- 
nIAQADESJSOLEIRN PEITORILEFERRAGENS 

ri 8,09 65 	502,81 6$ 	62851 84,65 

7,2 iTT Grade defarro 1/2' (ind 	pint. anti-corrosiva) T 9.50 6$ 	200,05 6$ 	250,05 D08 

7.3 TiiW' .:64161 iide marmore branco, L JÏE = 3cm. ri Q49 6$ 	47,01 6$ 	58,76 28.79 

74 si! ï' 90830 _________ 
Fechadura de erlibuitir  cl cilindro externa completa acabamento 

forne padraomedJ,,nr.ivao 	xecução da furo 	cimento e instalação 
uni 500 

,

. 

65 	8686 6$ 	111 , 10 

5.b-total 

65 	55550 

6$ 	8069:52 

8,0 1  ? kA 06$ ELEI RICAS  
81 S11 	PI 97589 

Lurri,naila tipo pa4on em plástico, de sobrepor, com 1 lampada de 
inw 

uni 23,00 6$ 	25 ,61 6$ 	32,01 6$ 	736.23 

'iT 
8.3 
8,4 

S1NAPI 
SINÁPI :' 

.63128 
93141 

- 

&io de 	mina 90, 	ciulóda tnteiriii 	u lar sim las 
Ponto de tostada residenciaL incluindo tomada 10 4/250v. 
VenlUadordeito 	' 

uni 
uni 
uni 

1 8 .00 
4,00 
4,00 

6$ 	9022 
6$ 	108,83 
6$ 	186,97 

6$113.83  
6$ 	13604 
6$ 	233.71 

!t2,0434 
6$ 	544,16 
65 	93444 

SNAPI 

 

interruptor simples (1 ipodoio) 104/250V incluindo suporte e placa uni 309 65 	3075 6$ 	3244 6$ 	11532 

86 SIMA? si osi 
Intenrup 

	
(2 rflodulos) 10,4/250V incluindo suporte e pleca TT '2 65 	3478 6$ 	4348  26098 

87 
'88 

8.9 

111 
SINAML 
SINAPI 	. 

93653 

. 	93667 

D 	yflnDr monoPc1ar padrão DIII lOA 
Disjypgj  mono  alar adrão DIII 16A 
Disiuntor mpp9p2iar padrão DIII 32A 

un , 
 Mrii 

uni 

5 
l,00'_ 
1, 

R$ 	7,38 
65 	779 
659,33 

6$ 	ii 

jJj 
Subotal 

6$  
6$ 	i8Ã 

65 	11,66 
R$ 	467663  

TV 
"T 

9.3 
Ti 

9.0  
-. 	 . 	 . 

81NA?F' 

S6APl' 

.. 
 ' 

. 	7416õ51 

INSTAOESNID$OSSANITÁRIAS 
Ponto 	 4atincU ;tos e 000exoes) 	 — 

pg13[9deave 	canopia 3(4 
Ponto 	,539oto (moi, tubos. conexoes,cx. e  raios ) 
Cai.. de 	ção-rá moldada DII SDcoi h60cm 

— 

g 
uru 

,_L 
uni 

12,00  
jpQ_ 
12,00 
3.00 

65 	28846 
6$ ._JI 
65261,49 
6$ 	162. 

65 	89 18 
6$ 	326.86 
65 	203 

6$ 	53

.23

55 

5 	4.304 1  o 
6$ 	8918 
6$ 	3.922,32 
6$ 	609,69 

95 

98 

'vr 
ii 
- 

S4NAPI 

S INAPf  
S1NÃ9F' 

TIRr: 
ÏWIAP1 

89491 

89712 
'T831 

95463 
741981001 

Caixa sitonade PVC DN 150x185x75m1 .. unta piaatice tornacida e 
instalada em ramaide descarga eu em ramei  dËas  oro sentada  
Tubo em PVC - Somrri (LS) . - 

,ioeibo/CoioveiosO'RC em PVC -/5 - SOmm-LS 
Tan 	cei*nbto rei1 
Sumidouro emalva,fl.riaDII120cmhS000m  

uni 

rn 
uni 
ie,i 

— 

300 

18,30 
9,00 
1.Op 
1.00 

• 

6$ 	4284 

6$ 	17,92 
R$ 	7,25 
P5 1,228,32 
6$1,12120 

65 	22,40 

p5 _.2 0  
65 1.535.40 
6$1.40213 
Sutl 

6$ 	16065 

6$ 	40692 
65 	72,46 
6$ ' 1.535.40 
r 1,402,13 

6$ 12.506,17 

10.0 
iT 

152  
'Ti 
0.51 

_ 
siiiÃF 
8pi 
INAPV 

iT)NAP! 
SINAPI 

.  
89423 
58495 
68415 

740651001 
'741003 

PINTURA  

9iiiuma Acriia" 
Massa Látex Acrliicii ' 

SetadorAcriicu 
EiW obre 'madeira c/ massa eseiadom 
Pintura Esmalte Fosco, duas daMos, 'obre aupaificiemetálica 

 m( 
ir" 

 ia' 
o,' 
ni' 

661 39 
JjI9 
661,39 
1617 
l9i2O 

6$ 	1420 
6$ 	6,41 
65 	1.99 
6$ 	1671 
6$ 	19.37 

651775 
6$ 	8,01 
65 	2.49 
6$ 	2089 
6$ 	4.21 

Sub-total 

6511 73967 
6$ 	5.297.73 
6$ 	1.646.86 
6$ 	33779 
6$ 	464,83 
6 	19,486,88 

11.0  ERRALHERIA 
Ufll ':t&o iT393 49 

Sitt-total 
6$ 	174186 
R$ 	1.741 ~86 

120 
iTfl S1NPPI 

 LIMPEZA  

da obra L 
1

375,72 R$ 	2.06 R$  

Obs.: Pereci sacas as bornposições de preço SINAPI FEVEREIRO 2018- Desonerado 

BDI ADOTADO 25O / 

Cesar Eduardo U. CaneIaíhho 
CREAIPA 8? 150276379 

Engenheiro Civil 

TOTAL j R$ 155,60067J 



:fl 

ESTADO DO PARÁ. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO PASSARINHO 

DURAÇÃO: 90 NAS 
DESEMBOLSO: R$104.936,19 

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL 

' ITEM  EF. COD. - 0IS4 RIÇÃO DOS SERVIÇOS tJND OUANT. 
VLIJNIt 

OÍ_VL 

IRS TOTAL(R$) 

1,0 
TF 

1,2 
SUAPI 
ÏNv 

74209/001 
.74O7f/003 

SERj9S PRELIMINARES 
Placa da obra em chaja 	al',arrizad 

ç5daobra 	 . 

- 

ri" 
ri' 

3,00 
200,84 

RI 	453.06 566,33 
RI 5.73 
Sub1otal 

RI  
RI

d2.849,80 

 

RI  

2.1 
2,2 
2.3 

2.0  
SINAPI 
SINAPI 

.SINAPI 

93358,. 
72897 
94319 

MOVIMENTO DE TERRA  
E.scavaãoSOYal . 	 . 

ÇQjanualdeentu!ho em camInhão basculante Som' 
Aterro Apiloado  

,ait. 
ri' 
rir' 

10,67 
23,24 

RI 	54,15 
RI 	17,46 
R$ 	32,57 

3!ii, 
RI 	40,71 

RI 	_2,5 
RI 	232,93 
RI 	946,10 

1.901,28 

3.0 '• '' - FUNDAÇÃO/ESTRUTURA - 

. . e/pedra preta ar.no traço 1:6 ri' 8.00! RI 389,49 RI 	486,66 RI 	3.894,68 

32 Baldrameamconc.c1c160j59,5jp2drar!talflCl.tOrnla ri' 15,84 P3 849,26 RI 1.061,58 RI 	16.615,43 

33 SINAPI 95957 
Esbttiraemcoii 	01:1 an,'iaôo Fclt 	25 Mpa (Pilar \11985 vergae 

ri' 420 RI 1 66545 P3233181 RI 	979360 

30.503,91 

4.1 8111.411 .87489 Alvenaria 710105 Cet4mtcosactitelo 	 _________ TT 106,78 P3 	32.79 R$ 	40,99 RI 	4.456.69 

4.2 SINAPI 
SINAPI 

. 87678 
87530 . 

ChapiacçSj2  
Massa Unica P1 Reobimento de Pintura 	 _______ 

ri' 
ri' 

15392 
. 2,60 

RI 	3.01 

RI 	27,84 
RI 	3,76 
RI 	34,86 

RI 	578,74 
RI 	90,61 

Sub-total RI 	5.128.24 

5.0 ' COBERTURA 

5.1 SINAPI , .:: 	 92541 Trai3a oro M5deire'rrelha Cerãmica flpp_Plan Até 2 Águas ri' 125.07 RI 	51,36 RI 	64,20 R$ 	8.029.49 

SINAPI. 94445 Cobertura - TtlhaJlo Pian i,' 12,01 RI 	34,13  RI 	42,66 RI 	5.335:49 

53 . SINAFI ' '94219 Cumeeira de barro 7 	 - p' 1446 P12196 RI 	27,46 RI 	397.36 

5.4 
5.5 

SINApI: 

SlNAP 
.55960 

94224 
imn&9i8 	/rnad'eir.a c/carbolineurn ___________ 
Emboçarne 

	
com 	rama5,Ia traço 1:2:9 (cimeflto, cal e areia) 

m 125,07 
 99,31 

RI 	4,32 
R$ 	1 6,05 

RI 	5.40 
RI 	20.06 

RI 
RI 	1.992,16 

PISOSIRD0Af 

T SINAPI .87622 Camada regularizádóra no traço 1:4 115.30 '$ 26,06 RI 	32,56 R$ ' 	 1756,47 

'iT 
54 

SINARI :,,, 
.T'iii 

. SINAPI 

' 93369 
e8648 

' 	 .94993 

Revestimento oerãffiico para pisos 35x35cm 
RoitacoCemàr3Q,hJn7en1" 	. 	

'. 
CalcadadePadaProteào 	. 	 . 

1 
.rtl 

115,30 
57:98 

 30,36 

$ 	35,35 
RI 	4.66 
RI 	49,74 

RI 	44,19 
RI 	5,83 

RI 	52,10 

RI 	5.095,11 
RI 	338,02 
RI 	1.887,78 

. 1 , 	' , 	. , , Sob-total RI 	11.077,38 

te ' 

. 

ESQUADRIAS/GS)SOLEIRN PEflORIL E FERRAGENS RPiDE -. 

7.2 
'7.3-  

- 
. 

ii1)Kpi 

C" 

64161 

Eaauarian1ad.e3cmC/oalx.  aduela  eaaZar 	. 
Grade de fé"1i Çlncl. punI. anScorroaiva) 

Soeiradememn1tbrsico L=12cn, 5=3cm 

" 

ri' 
m 

ii'' 
56,24 
011 

R$ 	502,61 
RI 	200,05 
RI 	4701 

RI 	626,51 
RI 	258,00 
R$ 	5876 

RI 	1,18,6 
RI 	14.563,49 
RI 	 646 

74 
- 

SINAPt 90630 Fechadura de enlbtljtir c/ cilindro, externa completa acabamento 

padraomedloifl5iE

7 
 so execuçao de kro fornecimento e instalação 

uni 300 RI 	8886 RI 	11110 

Sub -total 

RI 	33330 

RI 	16:091,13 

11.11 t 	LA 	ES EL. RICAS 

SINAPI 97569 
Lum inária tipo pai/ti em plastico de sobrepor, comi lâmpada de uni 800 RI 	2561 RI 	3201 RI 	25508 

8,2 ' .  ,SINAEI ' , 	93126 Ponto delna, incluindo interruptorainlpiea 1F' 8,00 R$ 	90,90 RI11363 R$ 	909,04 

63 

1±. 
SINAPI 

. 
93141 

- 

Ponto de tomada residencial incluindo Mimada 10N250v 
Venlaadordeietei __. _- 

 uni 
uni 

400 
2,00 

R$ 	108 ,83 
RI.186,97 

R$ 	136,04 
RI233.7fl 

R$ 	544 , 16 
R$ 	467.42 

SINAPI 91957 
Interruptor simples (1 módulo) 104/250V incluindo suporte e placa 

uni 200 RI 	3075 R$ 	38 , 44 RI 	7668 

'iT 
ei 

SINAPI 
SlNP.'. 

53 ~untLTonô 
p4untormonoo'8rpatãoDlN1GA . 	_' 
-

Subtotal 

uni 
uni 

2, 0 RI738 
R$ 	7.79  

RI 	923 
R$ 	9.74 

I 	_1646 
RI 	 _9,74 
RI228178 

9.0 PINTURA 

É93654 

91 
9.2 

SINAPI
Slt'tAPl' 

86423 
66495 --  

Pintura Acrq)35,] 
MusaLéiexAcrlica 	 _. 

ri' 
ri" 

477_ 11 
47711 

RI 	1420 
R$ 	6,41 

RI1775 
RI 	6,01 

P4 	8468 70 
R$ 	3.821.66 

93 SINAPI 65415 SeladorAcrilica ri 47711 R$ 	1 ,99 R$ 	2 ,49 R$ 	1 . 1813 ,00 

94 1 , .SIN.APl', . 740551001 Esmalte sobremadeira e/ massa e selador mt .3,76 R$ 	16,71 R$ 	20,89 RI 

95 SNAPI 7392411003 Pintura Ewatte Fosco, mas demãos, soesuperficle ntca T 116,50 R$ 	19,37 R$ 	24,21 R$ 	2820,47 
Sub-total R$16.377,78 

10.0'''' '. .  SERRALHERIA' 
101  P!jnaufa 40acnlieo/etrasbx_ relevo_ (40 i<30cm) tini 1_00 RI 1_ 393_49 R$ 	.7 	_66 

Subtotal J R$174186 

110  LIMPEZA - 

11,1 ,.S1NAPI . 9537  . 'iõr  Riioü RI2,56 RI 552,15 

: 	u' 1  1  Subotal RI 552,15 

Obs. Foram usadas as composições de preço SINAl 1 1 EVEREIRO 2018 -  Desonerado 

BOI ADOTADO =25,0% 

DITA 

5 



MODELO DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS 

ANEXO XII 

MODELO DE COMPOSIÇÃO DE BDI 

ANEXO XIII 

MODELO DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS MENSALISTA 

ANEXO XIV 

MODELO DE CRONOGRAMA FíSICOFINANCEIRO 
(Parte integrante do CD ROOM) 

PREFEITURA DE *0 

o 
Travessa São José n°. 120 -  Praça da Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 

	
J 	1ynrtr 



ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA PA 
OBRA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VISTA NOVA DE JESUS 
DURAÇÃO: 90 DIAS 

COMPOSICÃO DE PREGO UNITÁRIO 

CPUO1 Assoalho - peças 3x15cmx4m  

Item Orgão COO 

. 

Iserviço. 	. ¶unid. - Coef. Valor (R$) Total (R$) 

31 SINPPI 88261 Carpinteiro hora 1,0000 R$ 	16,91 R$ 16,91 
[3.2 SINAPI 88239 Servente hora 10000 R$ 	1400 R$ 1400 

SINÁPI . 	 3993 Tábua de madeira aparelhada m 2  10500 R$ 	51,83 R$ 54,42 
SINAPÍ . 5061 Prega de 16x27mm kg  0,2000 R$ 	8,50 R$ 	1,70 

Total (R$) R$ 87,03 

CPUO2 Lateral paredes Internas e externas peças 2x15cmx4m 

Item Orgão COO Serviço Iinid Coe! Valor (R$)  Total (R$) 

4.1 SINAP 88261 Carpinteiro 	. hora 1,0000 R$ 	1691 R$ 16,91 

4.2 Slf4APl 88239 Servente 	 . hora, 1,0000 R$ 	14,00 R$ 14,00 

4.3 SINAPI 3993 Tábua de madeira aparelhada m >  1,1000 R$ 	51,83 R$ .57,01 
.44 lNAPl, 5081 Prego de t8x27mm 0,2000 R$ 	6,50 R$ 	1,70 
- 	

.: 	 . 	 . 	 ..  Total (R$) R$ 89,62 

CPUO3   Base para o assoalho 	peças de 5x7,Scmx4m  

Item Orgão COO Serviço Unid Coef.  Valor (R$) Total (R$) 

5.1 SINAPI 88261 Carpinteiro hora 1,00001 R$ 	1691 R$ 1691 

5.2 SINAPI 88239 Servente hora 1,0000 R$ 	14,00 R$ 14,00 

5,4 SINAPI 4500 Peça de rn.ádeira 5x7,Scmx4rn não aparelhada nt 0,9235 R$ 	9,91 R$ 	915 

55 	. SINAPI 5061 Prego de lgx27mm• lç 0,2000 R$ 	8,50 R$ 	170 

- --- 	
, 	

. Total (R$) R$ 41,76 

CPUO4 Estrutura para o fechamento lateral peças de 10x10cmx5ni, 5x7,Scmx4m_e 2x7cmx4m 

Item Orgão COD Serviço Unid Coef.  Valor (11$)  Total (lis) 

SIMAPI 88261 Carpinteiro hora 1,0000 R$ 	1691 R 	1691 

52 SINAPI 88238 Servente H hora 1,0000 R$ 	14,00 R$ 14,00 

54: - 	 . - Peça de madeira ISxlScmxSm não aparelhada m 0,1800 R$ 	65,65 R$ 11,82 

5.5 SINAPI 4500 Peça de madeira 5x7 Scnix4m não aparelhada rn  0,9235 R$ 	9,91 R$ 	9,15 

5 6 - Peça de madeira 2x7ornx4m não aparelhada m 0 , 2700 R$ 	4,34 R$ 	117 

7'  SINAPI 5068 Prego de 2x12" i7T' 0,2000 R$ 	8,64 R$ 	1,73 

5.8 SINAPI 5062 Prego de x9  O 2000 R$ 	8,761 R$ 	1,75  

Total (11$) R$ 5653 

CPU05  Cravdçk no solo de estacas de madeira peças de 10cmxlOcmx5rn  

Item Orgão COO J Serviço Unid Coef. Valor (aS.) Total (R$) 

5.1 	:SINAP:l 8e2611arpinte0 hõra 	. 1,0000 R$ 	16,91 R$ 16,91 

5.2 SINAPI SS239TServente?ï har 1,0000 R$ 	14,00 R$,14,00_  

54 .:. 	 ..: - 

t 	 1,. 	 - 

jPeça de çiadeira lOxlOomxSm nao aparelhada m 0,1800 R$ 	30,74 R$ 	5,53 

Total (R$)  R$ 36,44 

CPUO6  Revisão geral do telhado  

Item Orgão COO Serviço Uríd Coef.  Valor (1$)  Total (liS) 
5 1 SINAPI 68261 Carpinteio wra 0,20 R$ 	9,71 R$ 	1 , 94 

5 2 SINAPI 88239 Servenj  hora 0,20 R$ 	4,68 R$ 	0,94 

53 Prego kg 003 R$ 	1200 R$ 	030 

5,4 	. 	 . . - Ripa 2 lW"xl/2"20 pia serr. 0± 0,05 R$ 	66,95 R$ 	3,01 

5 5 - Peça emmadeira de lei 6 x3 20 pIa serr.  unid 0,02 R$ 	82,40 R$ 	1 , 24 

56 INAPI 

. 

11088 Telha cefâmica tipo plan Unid 2100 R$ 	093 R$ 1953 

5.7  Pernamnca 3"x2" 20 pis sem 	mas forte Liz 0,04 R$ 250,00 R$ 10 25 

Total(R$) R$ 3721 

. 	

. 



n 

n 

ESTADO 00 PÁRA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EBENEZER 
DURAÇÃO: 90 DIAS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

cpuoi •.  Assoalho - peças 3x15cmx4m  

Item Orgão COO Serviço jUnici'oef Valor (R$) Total (R$) 

3,1 SINAPI 88261 Carpinteiro hora 1,0000 R$ 	16,91 R$ 16.91 

3.2 §iNÃPI 88239 Servente hora 1,0000 R$ 	14,00 R$ 14,00 

3.3 SINAPI 3993 Tábua de madeira aparelhada im
.  _____ 10500 R$ 	5183 R$ 54,42 

3.4 SINAPI . 	5061 Prego de 1 0x27mm  0,2000 R$ 	8,50 R$ 	1,7U- 

Total (R$) R$8703 

CPIJ02 - L*teral _ paredes internas eexternas - peças2xlscmx4m 

Item Ôig5o•.H' COO 	jserviço JL Unid Coef. Valor (R$) Total(R$) ' SIN,API. 88261 Carpinteir4 hora 1,0000 R$16,91 R$1691 

4.2 SINAPI, 88239 Servehte:J hora 1,0000 R$14,00 R$1400 

j4.3 SINAPI 3993 Tábua de tnadeiraaparelhada 
5061 

 m2  1,1000 R$51,83 R$57,01 • SINAPF Preço de 8x27mm kg 0,2000 R$8,50 R$1,70 
Total (11$) R$89_62 

CPUO3  Baseparaoassoalho _ peças de5x7_Scmx4m  

Item Orgão 	__ JcOD Serviço 	1 Unid lCoef. Valor(R$) Total(R$) 

5_1 SINAPI T 	882611 Carpintei' hora 1,0000 R$1691 R$1691 

52 SINAPI 86239 Servente hora 1 _0000 R$1400 R$1400 

5.4 -  SINAPI 4500 Peçade _9deira5x7_5cmx4mnaoaparelhada rn  09235 R$991 R$9_15 

5.5 SINAPI 1 	5061 Pregode_18x27mm kg 0,2000 R$8,50 R$170 -  

Total (R$) R$ 41,76 
II 

CPUO4 Estrut  ura para 	fechamento lateral _ peças delOxlOcmxSm,Sxl,Scnix4m e 2x7cmx4m 

ltem .  Orgão •  COO Serviço 	TL! .. . Uraid Coef. Valor (11$) Total(R$) 

5_1 SINAPI 88261 Carpinteifp hora 1,0000 R$1691 R$1691 

5.2 SINAPI 1 	88239 Seivente" hora 1,0000 R$14,00 R$.14,00 

54 - Peça defrradeiralbxlSornxsni  não aparelhada m 0_1600 R$6565 R$li _82 

5.5 SINAPI 4500 Paça de,frad eira 5x7,Scmx4rn não aparelhada ii  0,9235 R$9,91 R$9,15 

56  ________ Peça dernadeira2x7crnx4m não aparelhada m 02700 R$434 R$117 Pr go 

 

_ 
Total(R$) R$5653 

CPUOS  crava4âono solo de estacas demadeira _peças delOcmxlOcmx5m 

item. (rgâó COO Serviço ___ _Uri!d. Coef. Valor (R$) Total (R$) 
SINAPI 88261 Carpinteiro hora 1_0000 R$1691 R $1691 

52 SINAPI 88239 

_ _ 
Servente___ hora 

_ 
1 _0000 R$1400 R$14 00 

54 
_ 
PeçadeadeiralOxlOcmxSmnãoaparelhada rn _m O_1800 R$3074 R53 $5  

Total (R$) R$3644 

CPU06 1 Revisão geral dotelhado  

Item Orgão _ - COD Serviço _i Unid Coef.  Valor(R$) Total(R$) 
51 SINAPI 88261 Carpinteiro hora 020 R$ 971 R$1 _94 
5_2 SINAPI 88239 Servente 1 hora 0_20 R$ 4_68 R$ 	094. _9 
53  Prego l'x16 kt._ 003 R$ 1200 R$030 
54  Ripa 2 iJx1I2_ 20 pis sem Dz 005 R$ 6695 R$301 
5_5  Peçaeçolhiadeiradelei6_x3___20pIaserr unid 0_02 R$ 82_40 R$1 _24 
56 SINAPI 11088 Telhacerâmica tipo plan Unid 2100 R$ 093 R$1953 
5_7 ___  Pernamanca3x220 pis serr. _masforte '' 0_04 R$250 _00 R$10_25 

:' 	. 	• 	. Total (R$) 	1 R$3721 

Filho  _i:cck 



ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 	 t 
OBRA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GONÇALVES 

COMPC?SIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

CPU1 Revisão de Telhado  

Rem Descrição' Unid Coef. R$ Total 
1,1 Carpinteiro h 0,200 R$ 	9,71 R$ 	1,94 
1.2 Servente  h 0,200 R$ 	4,68 R$ 	094 
1.3 Prego 1"x16 kg 0,025 R$ 	12,00 R$ 	0,30 
1.4 Ripa 2 112"x112"20 pis serr.  0,045 R$ 	66,95 R$ 	301 
1.5 Peçâ dm madeira de lei 6"x3" 20 pis ser.  unid 0,015 R$ 	82,40 R$ 	1,24 
1.6 Teifl.a.oeramica tipo plan Unid 21,009 R$ 	0,93 R$ 	19,53 
1.7 	,. .Pernqrnanca 3Hx2fl 20 pls.serr. - mas forte Dz 0,041 R$ 	250,00 R$ 	10,25 

R$ 	37,21 



  

 

ÀS lhe 

 

EM 0 

1.0 	ICUSTOS INDIRETOS .4,410% 
11 Administração Central e Local 2440% 

1.2 Seguros + Garantia 0,300% 

1.3 RLSCOS 0720% 

1.5 Despesas Financeiras 0,950% 

2.0 TRIBUTOS 	 i: 	 13,150% 
Pis 
Cofins 

0650% 
3000% 

$3 5_000% 

2.4 SS 	 4500% 

30 11U, CRó 	 3944% 

3 Lucro 3944% 

40 TAXA TOTAL DE BDI 	 250007. 

1 	 1 

Segundo Acordão 2622/2013 do fribunal de Contas da União - TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da 
seguinte maneira 

(1±AC'5±P+G)1i-DF3t1±L), 

C -. Administração Central 
5 -. Seguro 

R - Riscos 
G -. Gçrantia 
DE .-. Despesas Financeiras 
L - Taxa de Lucro/ Remuneração 

Incidência de Impostos (P13 COFINS e 3$) 



 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ PA 

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União - TCU o calculo do BDI deve ser feito da 
seguinte maneira 

(1±AC+S+R+G)t(1± DF) (1±L) 
BDl— 	

1—I 

-. Administração Central 
5 -> Seguro 

R 	Riscos 
G - Garantia 
DF - Despesas Financeiros 
L -. Taxa de Lucro/Remuneração 
1 -- ncdêHbidde Impostos (P13, COFINS e ISS) 



1 _ 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ - PA 

	

1.0 	CUSTOS INDIRETOS 	 4,410% 

	

1.1 	Administração Central e Local 	 2440% 

	

1.2 	Seguros + Garantia 	 0,300% 

	

1.3 	Riscos 	. 	 . . 	 0,720% 

	

1 .5 	Despesas Financeiras 	 . 	 0,950% 

	

2.0 	TRIBUTOS 	 13,150% 

	

2. 	Pis 	 . 	. 	 0,650% 
Cofins 	 3000% 

	

2.3 	ISS 	 5,000% 

	

2.4 	ftSS. 	 -- 	 - 	 .. . 	 4,500% 

	

3.0 	ILUCw 

	

3.1 	ILucro 	 -- 	 1± 	 .3944% 

	

4.0 	(TAXA TOTAL DL BUI 	- 	 2b,UUU7c 

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União - TCU o calculo do BDI deve ser feito da 
seguinte maneira 

t±C-FS±P±G) 1DF 	± 
SE)' = 	 1 

fr L, Administração Central 

3 -> Seguro 

R -> Riscos 
Garantia 	 t 

DE -. Despesas Financeiras 
L -. laxa de Lucro/Remuneração 

Incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS) 



 

ESTADO DO PARÁ 

PRE•FEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ PA 

1.0 custos INDIRETOS 	 . .4,410% 

1.1 Administração Central e Local 2440% 

1.2 Seguros + Garantia 	.  0300% 

1.3 Riscos  0,720% 

1.5 Despesas Financeiras  0950% 

1.  0 TRIBUTOS 	 13,150% 

2.1 Ris .. 	 .0,650% 

Cofins 	 . . 	 .. 	3,000% 

23 153 	 -- 5000% 

24 I NSS ;   
4500% 

3.0 ILUCRO 	 3,944% 

3.1 ILucro  

. t 4 .O 	ITAXA TOTAL DE BOI 	 . 	 25,000% 

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União ~  ÍCU o calculo do BDI deve ser feito da 

seguinte maneira 

(1 + AC ±5 + R±C) _(i+DF) _(1+1) 
SDI 

Administração Central 

5 -. Seguro 

R -. Riscose Ias Filho 
G 	Garantia 	 CesatEd Ô 

CR 1 	02 1729 
DF -> Despesas Financeiras 	. 	 i nhelroCiVU 

L - Taxa de Lucro/Remuneração 
1 -- lncidêkia dé moostos (PIS. CtJFINSe 551 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA 

Segundo Acórdão 262212013 do Tribunal de Contas da União - TCU o calculo do CDI deve ser feito da 
seguinte maneira 

D1 
- + 4C +-,5 4 R ± G) (1 ± DF) * (1 + E) 

1-1 

Administração Central 
5 --. Seguro 
R - Riscos».. 

G - Garantia 
DF -, Despesas Financeiras 

L - Tora de Lucro/Remuneração 
1 -. Incidência de Impostos (P15, COFINS e 188) 

—CR. fpnt5O216fl2 
Engenheiro Civil 



1 

Casar Eduardo M. Canelas Filho 
CREA/PAn° 1502763729 

Engenheiro Civil 

1.1 jAdministração Central e Local 2,440% 

1.2 Seguros t  Garantia 0,300% 

1.3 Riscos  0,720% 

1.5 Despesos Financeiras 	. . 	 0,950% 

2.0 ITRIBUTOS 13,150% 
Pis 	 . 0,650% 

Cetins . 	 . 	 3,000% 

23 ISS 5 000% 

24 INSS  4500% 

30 LUCRO 	 3944% 
3.1 Lucro 3,944% 

4.0 	ITAXA TOTAL DE BDI 	1 

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União - TCU; o cálculo do BDI deve ser feito da 
seguinte maneira 

SDf•=.  

C -* Adminisfroçao Central 
S -, Seguro 

R 	-. Riscos..... 
G -* Garqntia 
DF 	Despesas Financeiras 
L -. Taxa de Lucro/Remuneração 

Incidência de Impostos (PIS COFINS e 55) 



flfl 	5JITÕS. INDIRETOS 	- . - 	 . 	. 	 4,410% 

	

1.1 	Administração Central e Local 	 2440% 

	

1.2 	Seguros + Garantia. 	. 	. 	 0,300% 

	

1 3 	Riscos 	 0,720% 

	

1 5 	Despesas Financeiras 	 0,950% 

	

2.0 	- TRIBUTOS 	 . 	 13,150% 

Z.1 

 

Pis 	
. 	 ,: 	 0,650% 

Cotins 	 3000% 

	

23 	ISS 	 5000% 

	

24 	INSS 	 4,500% 

	

3.0 	LUCRO. 	. 	. . 	 . 	 . 3,944% 

	

31 	Lucro 	 3944% 

	

14,0 	ITAXA TOTAL DE BOI 	 25,000% 

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União - TCU o calculo do BDI deve ser feito da 
seguinte maneira 

1 + 4C + S + P ± G) (1 ± DE) k1 + L) 
BDZ= 	- 	1—! 	

----1 

-> Adnnistração Central 
3 - Seguro 

R 	Riscos . 

	

G 	- Garantia 	 esr toijaçg 	Cdeis FlUia 
DE -> Despesas Financeiras 	.. 	 CflEA/PA R'1502763729 

- 	 Enqenbgo Civil 
L -. Taxa deL,uçro/ Rem uneraçaq 
1 --> Incidência de Impostos (VIS COFINS e ISS) 



M. 

1.0 	ICUSTOS. INDIRETOS 4,410% 
1.1 Administração Central e Local 2440% 
1.2 S.eçuros+ Garantia 0,300% 
1.3 Riscos 0,720% 
1.5 Despesas Financeiras : 	 0,950% 

2,0 TRIBUTOS: 	 T. 	 13,150% 
2.1 Pis 	 1 0,650% 

Cofin 3,00057o 
ISS 	

•' • 	

5,000% 
24 INSS 4,500% 

3.0 ILUCRO , 	 3,944% 
31 ILucro 3944% 

4.0 	ITAXA TOTAL DE BDI 	 25,000% 

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União - TCU b calculo do BDI deve ser feito da 
seguinte maneira 

14C45fRG)-1± DE) 1+L* 
BD= 	

11 

( 
Administração Gentraí 

S - Segu: 
R -- Riscos, 

Garantia 
DE —* Despesas Financeiras 

L -, Taxa de Lucro/Remuneração 
1 —> Incidência de Impostos (P15 CO&INS e 53) 

Cesar Edüardo M. Cadeias Filho 
CRÀ(PA n°1502763729 

Enenheiro Civil 

 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA 

7 	 - 

iTo CUSTOS INDIRETOS 4,410% 
- 

1.1 Administração Central e Local 2,440% 

1.2 Seguros + Garantia 0,300% 

1.3 Riscos 0,720% 

.5 Despesas Financeiras 0,950% 

2.0 TRIBUTOS 	 - 	 13,150% 
- 

12.1 Pís  0,6507. 

22 Cofins 3,000% 

2.3 35 5,000% 

INSS 4,500% 

3.0 LUCRO 	 3,944% - 

31 ILucro __3,944% 
- 

4.0 	TAXA TOTAL DE BDI 	 25;000% 

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União - TCIJ, o calculo do BDI deve ser feito da 
seguinTe maneira 

+DF)(1+L) 

1—! 	
1 

Administraçao Cenhal 
5 , Seguro 
R -. Riscos 
G -. Garantia 

DF -. Despesas Financeiras 	 j7 
L -> Taxa de Lucro/Remuneração 	 01/ 

Incidência de Imoostos (P13. COFINS e ISSI   

E 	

-- 

E/PA 



Ce io 

Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÃCARÁ.. 	 2 	 - 

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO 

CÓDIGO 1 	 DESCRIÇÃO 	 1 	HORISTA % 	1 	MENSALISTA 
GRUPO A 	 Rubfl 

Ai INSS 000% 000%  - 

A2 SESI 	.- 1,50% 1,50% 
A3 SENAI 	_ 100% --  100% 
A4 0,20% 020% 

 060% 	__ - 060% 
A6  2_50% 250% 
A7 SeguroContraAcidentesde Trabalho 300% 3_00% 
A8 FGTS 800510 8,00% 
A9 SECONCI  0,00% 0,00% 
A  TOTALI - 168070 168070  

GRUPO 13  

Ç RepousoSemanalRenumerado 18,14%  
Feriados  416% -  NãoInside 

53 Auxilio _Enfermidade 093% 0_70% 
34 130 Salário 1110% 833% 

Licença Paternidade -  007% - 0,05% 
56 Faltas Justificadas  0,747o 0,56% 
57 Dias de Chuvas 28307. Não lnside 
58 Auxilio Acidente de Tr21balhOf 0,11% 008% 

39 Ferias Gozadas 1086% -- 8,15% 
310 Salário Maternidade 003% 002%  

 TOTAL 45,97% - 1789% 
GRU:POC  

Cl 
 

Aviso Prévio indenizado - 714% - 536% 

C2 Aviso __Previa Trabalhado 017% 	__ - 013% 

C3 Férias Indenizados 3,20%  

C4 Depósito __Rescisão Sem Justo Causa 531% 399% 

IndenizaçãoAdicionil - 0_60% 045% 

C TOTAL 16,42% 12,34% - 

GRUPO  
Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo 8 823% 301% 

D2 
Reincidência de Grupo A ,obre Aviso Prévio 
Trabalhada e Reincidência do FGTS sobre 
Aviso Prévio Indenizado 

0,60% 045% 

TOTAL 8,83% 346% 

- - 	 TOTAL(A+B+C+Dj 91,02%_ 50497. 



/ 

Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

TAXA DE ENÓARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO 

5IG0 DESCRIÇÃO 	 % HORISTA 	1_MENSALISTA 	 I 
GRUPO A 

AI INSS 0,00% 0,00% 

A2 SESI 1/50% 1,50% 

A3 SENAI - 1,00% 	- 1,00% 

A4 INCRA. ,  - 020% 0,20% 

A5 060% 	- 060% 

A6 Saiario Educação 250% 250% 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 	•. 3,00% 

A8 —FGTS  8,00% 

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 

A TOTAL 16,80% 16,80% 
GRUPO   

R epouso Semanal Renumerddo 18,14% Não Inside 
2 : Fiados 4,16% Não inside 

B3 Auxílio - Enfermidade 093% Q,7057. 
34 130 Salano - 1110% 833% 

85 Licença Paternidade -- 0077o 	- 005% 
86 Faltas Justificadas -- - 074% 0567o  
37 Dias de Chuvas 2,83% 	: Não Inside  
38 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% - - 	0,08% 
39 - Férias Gozadas 10,86%  

810 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 

8 ::.. __ TOTAL 48,977o 17,89%  
GRUPO C  

Cl Aviso Prévio indenizado 7_14% 536% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,17%  

03 Fenas_Indenizadas 3 , 20%  
C4 

- 
Depósito. RescisãoSem _JustaCausa 
Indenização Adicioncfl 

531% 
0_60% __ - 

399% 
045% 

C  TOTAL 16,42% _ - 1234% 
GRUPO 1) 

Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo S 8235% 301% - 

D2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 
Aviso, Prévia Indenizado 

0,60% 0,45%  

TOTAL 8,83% 	[ 3,46% - _ 
91,02%  



a Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO 

CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 1 	HORISTA % 	 MENSAIJSTA f( . 
GRUPO A 	 (1 ri--- 

Ai INSS  00057. 000%  
A2 SESI 	 .  1,50% 1,50910 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 

A4  lNCR 	.. 0,2057. 0,20% 

AS SEBRAE 	 . 0,60% 0,60% 

A6 Salário, Educação 2,50% 2,50% 

A7 Seguro .Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 

16,80% 	. 

3,00% 

A8 FGTS. 	: 8,00% 8,00% 

A? SECONC....... 0,00% 0,00% 

A H 	: 	.. 	TOTAL 16,80% 
GRUPO  

31,- Repou sá Semanal Renumerado 18,14% Não Inside 
32 Feriddos 4,16% 	. Não Inside 
33 Auxilio 	Enfermidade 093% 0,70% 

13°Salario 1110% 333% 

35 Licença Paternidade 007% 005% 

86 Faltas Justifcadas 0,74% 056% 

37 Dias de Chuvas  283% Não Inside 
38 Auxilio Acidente de Trabalho  011% 008% 

39 Férias Gõzddds  10,86% 	fl . 	 8,15% 

810 Salário Mdtërnidade 0,0357. 0,02% 

6 TOTAL 48,97% 17,897. 
GRUPO  

Cl Av iso: Prév io  Indenizado 7,14% 5,36% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado  0,17% 0,13% 

C3 Ferias Indenizadas 320% 241% 

4. Deposito Rescisão Sem Justa Causa 5,31% 399% 

C 	/ Indenização Adicional  060% 045% 

TOTAL 16.42% 12,34%  
GRUPO 1) 	 o 

F 51 Reinadênçia de Grupo A sobre Grupo 3 823% 	- 301% 

D2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 
Aviso Prévio Indenizado  

0,60% O 45% 

D TOTAL 883% - 	 3,46% 
:.ToTAL(A+B+c+p)_ 91,02% 50,49% 



Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ  [si 

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO 	- 

CÓDIGO 	 DESCRIÇÃO HORISTA% 	 MENSALISTA %J . h! L - 

GRUPO  
INSS 000% 000% 

A2 SESI  .1,50% - 150% 
A3 SENAI  1,00% 1,00% 
A4 INÇiRA, 020% - 020% 
A5 SEBAE 0,60% - 0,60% 
A6 SaCaria Educação 250% 250% 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 	. 3,00% 
A8 FGTS 8,00% 8,00% 
A9 SECONCI  000% 000% 
A  TOTAL 1680% 168070 

GRUPO  
Repouso Semanal Renumerõdo 18,1497. Não Insíde 
Feriados   4,16% Não Inside 

53 Auxílio .Enfermidade 0,93% 	. 0,700/ 
13-  Salário  1110% - 833% 

55  Licença Paternidade  007% - 0,05% 
B6 Faltas Justificadas  0,74% 056% 
87 [Dias de Chuvas 283% Não lnde 
58 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 008% 
59 Ferias Gozadas  10,86% 8,15% 
510 Salário Maternidade --  003% 002% 
8 	. .....T 	TOTAL 48,97% 	.[ 17,89% 

GRUPO  
Cl Aviso Previa Indenizado 7,14% 5,36% 

02 Aviso Previa Trabalhado 0,17% -- 0,13% 
F enos Indenizadas  320% 241% E03 

04 Deposito Rescisão Sem Justa Causa 531% 399% 
Indenização Adicional O 60% 0,45% 

C TOTAL 1642% 12 ,  4% 
. 	 GRUPO  

Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo 5 823% 301% 

02 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 
Aviso Previa Indenizado 

0,60% 0,45% 

TOTAL 883% - 346% 
TOTAL(A+B+C+D) 91,02% 50,49 17o 

rsi t 

 

Inalas  Fúho 
-. RE44 	O2163129 

CIVU 



-7 

Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 	 - 	- 

• 	 - 

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇAO 	' 

CÓDIGO j 	 DESCRIÇÃO 	 HORISTA% - MENSALISTA. LO 
GRUPO  

Ai NSS 0.007. 0,00% 	 - 

A2 SESI 1,50% 1,50% 

A3 SE$AL 1,00% 1,00% 
A4 !NQRA 020% 020% 

A5 • 	 ••• 0,60% 0,60% 

Salono Educação 250% 250% 

A7  Contra Acidentes de Tiabalho 3,007o 3,00% 

A8 FGTS -- 8 ,  00%. 	- 800% 

SECOFCl 0,00% 0.00% LA9 

A TOTAL 16,80% 16,80% 
GRUPO 11  _____ 

 

Repouso Semanal Renumerada 18,14% Não Inside 
Fados. 4,16% Não Inside 

33 Auxílio 'Enfermidade 0,93% 0,70% 

34 13°Salario 1110% - 833% 

35 Licençb Paternidade 007% 005% 

36 Faltas Justificadas 0,74% 056% 

37 Dias de Chuvas 283% Não Inside 

38 Auxiho Acidente de liabalho 011% 008% 

39 
. 

Férias Gozadas -. 10,86%J 8,15% 

310 Salário Maternidade 0,03% 	• 0,02% 

TOTAL 48977. 17897o 

GRUPO  

Cl Aviso Prévio Indenizado 7,14% 536% 

C2 Aviso Previa Trabalhado 017% 013% - 

C.3 Férias Indenizadas 320% - 241% 

C4 Deposito_RescisãoSem _Justa Causa 531% 399% 

IndenizaçãoAdicional -- 060% 045% 

C TOTAL 16 ,42%  
GRUPO 1)  

Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 823% - 301% 

D2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Previa 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 
Aviso Previa Indenizado 

0,60% 045% 

TOTAL 883% 346% 
TOTAL(A+B+C+D) 91,02% 5049% 

0 



Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARA 

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO 	 : 

CÓDIGO j 	 DESCRIÇÃO• 	 HORISTA % MENSAUSTA 	 - 
GRUPO   GRUPO 

NE  0,00% 

A3 

E51 
SENAI 

	

1,50% 	-- 

	

1,00% 	- 
1,50% 
1,00% 

A4 INRA 020% 	- 020% 

A5 SEBRAE 060% 060% 

A6 Salano Educação 2507. 	- 2,50% 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 

AS FGTS 8,00% 8,00% 

79 SECONCI 0,00% 0,00% 

A TOTAL 16,800/0 16,80% 
GRUPOS  

Repouso Semanal Renumerado 18,14% Não Inside 

52 Feriados 4,16% Não Inside 

53 Auxilio - Enfermidade 0,93% 	- - 	 0,70% 

54 131  Salário 1110% 833% 

55 Licença Paternidade 0,07% 005% 

56 Faltas Justificadas 0,74% 056% 

57 Dias de Chuvas  283% Não Inside 

38 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 	j 008% 

59 Férits Gozadas 	 .. 10,86% 8,15% 

510 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 

5 TOTAL 48,97% - 17 ,89% 
GRUPO C  

Cl 
 

Aviso Previa Indenizado 7, 47. 536% 

02 Aviso Prévio Trabalhado 017% 	- 013% 

03 Ferias Indenizadas -  320% 241% 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 531% 399% 

ndenização Adicional 0,60% 045% 

C TOTAL 1642% 1234% 
GRUPO  

Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo 5 823% 301% 

[32 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 
Aviso Prévio Indenizado 

06017. 045% 

[O 71 	 . 	TOTAL 8,83% - 3,46% 
..TOTAL(A+B+C+D) 91,02% . 	 50;497. 



/ 

Estado do Para 	
- 

PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO 

CóDIGO 	 DESCRIÇÃO 	 1 	HORISTA % 	1. MENSALISTA 
GRUPO  

AI NSS 0,00% 0,00% 

SESI 1,50% 1,50% 	•vb 

A3 SENAI 	.  1,00% 1,00% 

A4  0,20% 0,20% 

A5 SEBRAE 060% - 060% 

A6 SdiájiQçuçaçõO 2,5097o 2,50% 

A7 Seguro Contra Acidentes de T rabalho 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 	..,.  8,00% 	
1• 

8,00% 

A9 SÈCONCI 	 . 0,00% 0,00% 

A TOTALI 16,80% 16,80% 
GRUPO S  

Repouso Semanal Renumerpdo 18,14% Não Inside 

Feriados .4,16% Não Inside 

33 AuxiliÕ - Enfermidade 093% 0,70% 

84 13°Salar10 11 ,  10?70 	- 833% 

85 Licença Paternidade 007% 005% 

56 Faltas Justificadas  0,74% 0,56% 

37 Dias de Chuvas 283% Não Inside 

38 Auxilio Acidente de Trabalho O 11% 008% 

39 Ferias Gozadas  1086% 8,15% 

310 Salário Maternidade  003% 00257o 

TOTAL 4897% 17,89% 
GRUPO C  

Cl 
______  

Aviso Prévio Indenizado 7,14% 536% 

C2 Aviso Prévia Trabalhado 017% 013% 

C3 Ferias Indenizadas 320% 241% 

Deposito Rescisão Sem Justa Causa 531% 399% 

 Adicional 060% O 45% ,~_5 1ndenizõçôo 
 TOTAL 16,427o 12,34% 

GRUPO D  
Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo 8 823% 301% 

02 
Reincidência de Grupo A sabre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 
Aviso Prévio Indenizado 

060% 0,45% 

TOTAL 883% 346% 
;TOTALA+B+C+D 	 . 91,02%  50,49% 

v&Sdf Eduardo M. Canelas Fi'ho 
CREAIPA n 1502753729 

Enqen,0 Civil 



Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ  -si 

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERACÃO 	 - 

CODIGO j 	 DESCRIÇÃO 1 	HORISTA % 1 	MENSALISTA%4t 
GRUPO  

Al INSS 0,0097. 0,00% 
A2 SESI 	 . 1,50% 1,50%  
A3 SENAI 	 T 1,00% 1,00% 
A4 INCRA/ .......... . 0,20% 0,20% 

SEBRAE 0,60% 0,60% 
A6 SaFaioducação 25097. - 250% 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 300% - 300% 
A8 FGTS 8,0097. 8,00% 
A9 SEON.CI 	 1, 0,007. 	._ 0,00% 
A . TOTAL 16,80% . 	 16,80% 

.• 	GRUPO 11  
Bj. Repouso Semanal Renumrado 18,14% Não Inside 

Feriados 4,16% 	- Não Inside 
83 Auxílio. -  Enfermidade 0,93% 0,70% 
84 130 Salanç 1110% 833% 
85 Licença Paternidade  007% - 005% 
86 Faltas Justificadas  074% 056% 

87 Dias de Chuvas -  283% Não Inside 
88 Auxilio Acidente de Trabalho 0,1 ]TO  008% 
89 Férias Gozadas  10,86% 	. 8,15% 

810 SaFárid Maternidade 	 . 003% 0,02% 
6 - 	TOTAL 4897% 1789% 
- 	 GRUPO  
01 Avjso Prévio. Indenizado 7,14% 	- 536% 

02 Aviso Previa Trabalhado O 17% 0,13% 

03 Férias, Indenizadas 320% -- - 	241% 

04 Deposito Rescisão Sem Justa Causa 531% 399% 

( Indenização Adicional __________ 060% 045% 

C - 	___ TOTAL 16,42% 1234%  
GRUPO 1)  

Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo 8 823% 301% 

02 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Previa 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 
Aviso Previa Indenizado 

0,60970 045% 

D TOTAL 883% 3,46% 
TOTAL(A+B+C+D) 91,02% 5049%  



Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 0i 

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇAO 

E&ico 1 	 DESCRIÇÃO 	 1 	HORISTA % 	j 	MENSALISTA % 
GRUPO A 

AU ftSS  0,00% 0,00% 	t 

A2 SESI 	
.. 	

. 1,50% 1.50% 
A3 SENA  1,00% 100% 
A4  0,2007o 0,20% 

060% - 060% 
Aé SoianQ Educaçao 2,50% 2,50% 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 300% 3,00% 

FGTS 	 -  800% 800% 
SECONCI  000% - 000% 

TOTAL 16,80% - 16,807. 
GRUPO  

Repouso Semanal Renumerada 1814% - Não Inside 
Feriados 4,16% Não Inside 

33 Au4.ç 	Enfermidade  0,93% 0,70% 
34 130  Salario 1110% 8330% 

35 Licença Paternidade 007% 005970 

36 Faltas Justificadas  0,74% 056% 
37 Dias de Chuvas   283% - Não Inside 
38 Auxílio AcdentedeTrabao 011%  008% 
39 Ferias Gozadas 1086% 8,15% 
310 	. Salário Maternidade  0,03% 	. 0,02% 

TOTAL 48,97% 17,89% 

GRUPO  
Cl Aviso Prévio Indenizado 7,14% - 536% 

C2 Aviso Previa Trabalhado 017% - 013% 

C3 - Ferias Indenizadas   320% - 241% 

Deposito Rescisão Sem Jusla Causa 531% - 399 07 

Indenização Adiciono) 060% 045% 
TOTAL 16,42% . 12,347. 

H.:.. 	 . 	 GRUPO  

Dl IRâncidência de Grupo A sobre Grupo 3 823% 301% 

02 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 
Aviso Previa Indenizado 

0,60% 0,45% 

D - 	 TOTAL 8,83% 3,46% 

111111111 	TOTAL(A+B C+D) 91,02% 4, 	50,49% 

—t 
/Menhefro CMI 
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MODELO DE DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

Processo n°0011002/2018 

TOMADA DE PREÇO N° 01100212018 - CPL 

Eu, 	.J 	, (nacionalidade), •(estado civil), (profissão), portador 
do RG no -- , PC/(UF), e do CPF [1 °    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° 01100212018 - Cri, 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° 01100212018 CPL foi 
elaborada de 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°011002/2018 - CPL, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 

(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da TOMADA DE PREÇO N° 
01100212018 - CPL não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO N° 01100212318 - CPI- por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 

(c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO N°011002/2018 - CPL quanto a 
participar ou não da referida iqÏtação; 

(d) Que:  o conteúdo da propósta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO N° 
01100212018 - 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° 
01100212018 - CPL antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO N° 
01100212018 - 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 oficil 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 
RG n° do Representante 

.> 	PREFEITURA DE - 

Travessa São Jose n° 120- Praça da Matriz centro - Acara 1 Para - CEP 686904M0 



• DECLARAÇÃO AUTORIZANDO INVESTIGAÇÕES COMPLEMENTARES 

• DECLARAÇÃO DE... FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS 

APRESENTADOS. 

• DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PÚBLICO. 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA INVESTIGAÇÕES 
COMPLEMENTARES 

(A êmpresà 	inscrita no CNPJ: 	. -, por intermédio de seu 
representante legal o Sr. 	portador da carteira de identidade 
no  inscrito no CPF n°  autoriza, por este instrumento 
á.Prefeitura Municipal de Acará a realizar todas as investigações complementares 
que julgar necessárias a habilitação no processo :.licitatório da TOMADA DE 
PREÇO N° 011002/201 - CPL. 

Acará (PA), 	de 	 *e2018. 

Nome e número da identidade do declarante 

DECLARAÇÃO DE FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS 
. ... 	 . APRESENTADOS 

Declaramos para os devidos fins de direito, que aceitamos todas as 
condições do Edital da TOMADA DE PREÇO N°011002/2018 - CPL, sendo 
verídicas e fiéis todas às informações e documentos apresentados. 

Acará (PA), 	de 	 de 2018. 

Nome e número da identidade do declarante 

PREFEITURA DE 

«SACARA 
J Travessa São José no. 120 Praça da Matriz Centro - Acará 1 Pará - CEP 68690-000 



Municipio dó Atará 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ 
- 	PODER EXECUTIVO 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PÚBLICO 

REFERENTE À:. MODALIDADE LICITATÓRIA A QUAL VAI PARTICIPAR) 

A empresa 	inscrita no CNPJ: 	por intermédio. 
de seu representante legal o Sr. 	 __ :oador da carteira de. 
identidade n°______e inscrito no CPF n° 	DECLARA para 
os devidos fins que não possuímos em nosso quadro de empregados servidor 
público. 

Acará.(PA), 	de 
	

de 2018. 

Nome e número da identidade declarante 

L 

JL
- 

PIIEFEITURAOE s 

eAcARA « 
a; 	tÁ\J 

Travessa São José n° . 120•- Praça da Matriz Centro - Acará 1 Para - CEP 68690-00.0 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACARA 	
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FUNDO DE MANUT E DES. DA EDUCAÇÃO BMICA-FUNDEB 

ANEXO XVII- MINUTA DE CONTRATO 

O Município de ACARA, através da(o) FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÃSICA-FUNDEB, neste 
ato denominado CONTRATANTE, localizado na Tv. São José n° 120, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 
29.814.546/0001-68, representado pelo(a) Sr.(a) AMANDA OLIVEIRA E SILVA, e, de outro lado a 

inscrita no CNPJ (MF) sob o n° .: , estabelecida na 
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° 2/2018-011002 e a proposta 
apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA ás normas disciplinares da 
Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as Cláusulas que se seguem:. 

LAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. .0 presente Contrato tem coo objeto a Contração de empresa d engenharia para realizar serviços de 
reforma e ampliação  nas escolas: Vereador Matos Feio; Manoel Gonçalves II; Ebenezer; Ronaldo Passarinho; São 
Francisco, de .Ai.ç  Vista Nova, de Jesus; Geraldo Jose de Lima; Sitio Novo e Catelo Branco no município de 
Acara/PA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 	 ., 

1Os serviços ora contratadocompreendem as especificações, descritas nos Anexos do edital da 
TOMADA ..D.F.PREÇOS no 2/2018-011002, partes integrantes deste Contrato... !  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

•• .Q.vlor total deste Contrato 6de R$ ............... ( .................................................... ), discriminado de acordo 
com a plana integrante da proposta de preços e o cronowama fisico-financeiro apresentados pela CONTRATADA. 

_ÇLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO ,DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. Os, serviços deverão ser executados até. 

.1.1. - O prazo para início dos serviços será de até 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; 

2.0 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. 	 « 

CLÁUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL 

1. A lavratura do presente Contra o decorre da realização da TOMADA DE PREÇOS n° 2/2018-011002. 

2. Os serviços foram adjudicad s em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no processo 
licitatorio n° 2/2018-011002, tomando como base o disposto no artigo 45, parágrafo 1°,inciso 1, da Lei n°8666/93 
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• 	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDE» 	f • F .4? 
~é 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA  

1. Será exigida da CONTRATADA a apresentação à Administração do 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 dinheiço ou títulos da dívida pública; 

1.1.1 - gdraMa em apreço, quando em dinheiro,, deverá ser efetuada em caderneta de 
poupança em favor da CONTRATANTE: 

.., 

 

12 - seguro-garantia;  

1.3 .- fiança bancária. 

2 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, além 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 cláusulas contratuais e 
pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na forma fio artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, 
do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA OITAVA -'DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 

1 A vigência deste Contrato teta inicio a partir da data de sua assinatura e vigera ate 31 de Dezembro de 
ç4O1 8, tendo iníeio,e vencimento ,  em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

CLÁUSULA MONA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

Caberá à CONTRATANTE: 

1 1 - permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da prestação dos serviços 
de reforma e, adequação; 

prestar as 'infonn4ões e os esclarecimentos que venh a in a ser solicitados pelo preposto ou 
responsável técnico da CONTRATADA; 

1.3 - acompanhai e fiscalizar o andamento dos serviços de reforma e adequação, por intermédio da 
Comissão para tanto formalmente designada; 

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 
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GOVERNO MUNICIPAL DE ACARÁ 

FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 	 E 

ACARÁ, desde que comprovada a necessidade deles; 

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 
pços n°2/2018-011002; 

1.6 - solicitar que seja reito o serviço recusado, de acordo com as epecificações constantes dos 
Anexos do Edita! da TOMADA DE PREÇOS n°2/2018-011002; 

1.7 - atestar as nota fiscal/faturas correspondentes e fiscalizar' o serviço, por intermédio de servidor 
da CONTRATANTE, especialmente desígnado para esse fim. 

CLÁUUL4D 1 ÇIMA DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

1. Caberá à CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇOS 

	

n° 2/2018.Øt10Ø2.. 	 . 	 . 

- 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; 
e) taxas, impostós e contribuições; 
d) indenizações; 
e) vales-refeição;' 
f) vaies-transporte; e' 

	

..
,; ,,, .'. •', 	g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

1.2 - manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares da CONTRATANTE, porem, sem 
qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

lá - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir 
jiediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da 

CONTRATANTE; 

1.4 - responder pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes 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, também, 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; 

1 7 - assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, 
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar; 
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1.8 - verificar e comparai- todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços: 

a) no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, 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, às suas expensas, no total ou em parte, os 
serviços efetuados em que se verificarebi 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, 1j6 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 necessários e na forma da legislação 
pertinente;., 

1.13 - remover o entulhe todos os materiais que sobrarem, pçomovendo a limpeza do local da obra, 
durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final; 

1 14 - prestar a garantia, em relação aos serviços, exigida pelo presente Contrato, conforme o disposto 
no § 1° do art. 56 da Lei 1i9  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 onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto; 

1.16 - comunicar à )dpiinistração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecim1nts  que julgar necessário; 

1.17 - responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de obras, 
,-'qgilancia, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como outras construções 

:.ovisói.ias necessárias, conforme previsto nas Especificações Técnicas constantes do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS n°2/2018-011002; 

1.18 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços 
pela CONTRATANTE e pelos atrasos •acarretados por esta rejeição; 

1.19 - responsabilizar-se por todo transporte necessário à prëstação dos serviços contratados, bem 
como por ensaios, testes ou provas necessáriãs, inclusive os mal executados; 

1.20 - providenciar, às, suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais 
apresentados, junto a instituições ou ftndações capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao descrito nas 
Especificações Técnicas constantes dó da TOMADA . DE PREÇOS no 2/2018-01.1002, sempre que a 
fiscalização da CONTRATANTE  julgar necessário; 

1.21 - exigir de seus súbcontratados, se for o caso, cópia da:ART  dos serviços a serem realizados, 
apresentando-a à Unidade de fiscalização da CONTRATANTE, quando solicitado; 
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1.22 - responsabilizar-se  pela perfeita execução e completo' acabamento dos serviços contratados, 
obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar 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 téchico que, porventura, venha a substituir 
o originalmente indicado; 

1.24 - garantir pelo ptao mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados  partir 
da data da emissão do Termo de Recbiüiento 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 
,-4verá, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de «participar em licitação realizada pelo 

JNTRATANTE atender aos chamado  da CONTRATANTE no prazo máxiino de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial; e 

1.26 - manter, durante toda a execução dos serviços de reforma, adequação, em compatibilidade com 
as obrigações, assumidas, todas as condições de habilitação e qualificaçãç. exigidas na TOMADA DE PREÇOS n° 
2/2018-011002. 

2. Caberá, ainda, à CONTRATADA, como parte de suas obrigações: 

2.1 - efetuar o 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 cxi4tentcs no local da obra; e 

24. cumprir cada urna das normas rejlamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho. 

JÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

À CONTRATADA caberá, ainda: 

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

2 assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados 
no decorrer do fornecimento e do desãvnpenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em 
dependência da CONTRATANTE; 

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados à 
execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 
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.4 - assumir, ainda, a ?sponsabilidade pelos encargos fisca4 e comerciais resultantes da execução 
deste Contrato.. 

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administração da CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto 
deste Contrato, razão pela. qual CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa 
ou passiva, com a CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - IAS OBRIGAÇÕES GERAIS 	l i  

1. Deverá a CONTRATADA ob.ervar, também, o seguinte: 

- é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do 
./cZ9NTR4TA.JTE durante a vigência deste contrato; 

12.- é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se 
houver pr4viaautonzação da Administração da CONTRATANTE; e 

1.3 - e vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Contrato, 

1.3.1 - à 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 

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 legtslaç ão vigente 

2 O responsável tecmco pelos serviços a serem desenvolvidos devera ter vinculo formal com a 
CONTRATADA e devera ser o indicado na fase de habilitação do certame hctatorio da TOMADA DE PREÇOS n° 

7—Q2018-01 1002. 

CLÁUSIJLALJ.ÊCIMA 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 subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, 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 çtapa, nos termos deste Contrato, para 
efeito de pagamento. 

2< Além dp acompanhamento edã fiscalização dos serviços, o Titular 4a CONTRATANTE ou outro servidor 
devidamente autorizado poderá, ainda, ustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o 
especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.  
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3. A CONTRATADA deverá' indicar preposto, a ser submetido ã aprovação da Administração da 
CONTRATANTE, durante o período de 'igência deste Contrato, para representá-la sempre que for necessário. 

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 ausência do responsável técnico, se não for o 
próprio, para representá-la sempre qup for necessário. 

5. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. 

6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE 
7-4verão ser solicitadas a seus superiores rn tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO:RECEBIMENTO DA REFORMA 

1. Após concluído, o objeto deste contrato será recebido provisoriamente pela Administração do 
CONTRATANTE, mediante teimo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de ate 10 (dez) dias úteis 
contados do recebimento da cÕmInicaçã escrita encaminhada pela CONTRATADA à CONTRATANTE. 

2 O recebimento definitivo do çbjeto deste contrato será efetuado por Comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo cii cutistanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo máximo de 30 (trinta) 
dias úteis, necessário a observação, di a vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observado o.disposto no art. 69 da Lei n 8.666/93. 

3 Os serviços somente serão considerado concluídos e em condições de ser recebidos, apos cumpridas todas 
as obrigações assumidas pela CONTgMÁDAe atestada sua conclusão pela CONTRATANTE. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA -04 ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 A atestação das notas fiscais 'faturas referente as etapas dos serviços executados objeto deste Contrato 
berá ao CONTRATANTE ou a servidór designado para esse fim. 

CLAUSULA DECIMA 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 orçamen*arflt Exercício 2018 Projeto 1401 123610003 1 015 Construção, Reforma, 
Ampliação e Aparelhamento das Unidades Escolares, Classificação econômica 4490 51 00 Obras e instalações 

1 1 - A despesa para os anos subsequentes, quando for o caso, será alocada a dotação orçamentaria 
prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Orçamentária do Município. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA - po PAGAMENTO 

1 Obedecido o Cronogrania Fisi o- manceiro apresentado, a CONTRATADA solicitara a CONTRATANTE 
a medição dos trabalhos executados, Urna vez medidos os serviços pela fiscal

'  ~
zação, a CONTRATADA apresentara 

nota fiscal/fatura de serviços paia liquidação e pagamento da despesa pel CONTRATANTE, mediante ordem 
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bancária creditada em conta correnteou cheque 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 Cronogtama Físico-Financeiro, quando serão 
feitas as medições pela Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, coniderando-se os serviços efetivamente 
executados e por ela aprovados, tomançiopor 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 
assinadas.cprn.Q. De acordo do Responsáyel Técnico, o qual ficará com uma das vias; 

1.2.3 - as medições deverão ser solicitadas pela CONTRATADA até 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 fiscatjzação 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 m4teriais e equipamentos constante das 
composições de custos unitários apresentadas pela CONTRATADA 

1.11- entendeée por custo a cotação de preço apresentada pela CONTRATADA na 
TOMADA DE PREÇOS n°2/2018-01 1002, menos o BDI contratual; e 

1.12- 2- o BD1 relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos serviços 
relativos, à mão-de-obra e respectivo BDI, serão pagos após a efetiva e completa aplicação dos materiais e instalação 
dos equippo. 

1.4 - as notas fiscais/faturas deverão ser emitidas e entregues pela CONTRATADA á 
CONTRATANTE, para fins de lzquidaço e pagamento, ate o dia 22 de cada mês, de forma a garantir o recolhimento 

,-4s impoilancias retidas relativas a contribuição previdenciaria no prazo estabelecido na alínea "b", inciso 1, artigo 
),da Lei, n?&212/91. 

1.4.1 - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à CONTRATANTE em 
data posterior a indicada no item anterior será imputado a CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos 
moratórios decorrentes. 

- O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota 
fiscaf/fatur atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 .da Lei n° 8.666/93, e verificação da 
regularidade da CONTRATADA juntoà Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
CRF. ;. . 

2 Q pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer, se acompanhada dos comprovantes 
dos segumtesdocumentos 

2.1 L  Registro da obra no CREA; 
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• 2.2 - Matrícula da obra nó INSS; e 

• 2.3 - Relação dos Emprekados - RE. 

3. A CONTRATANTE reservaLse 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 apresen adas 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 efetuado à CONTRATADA enquanto penfiente de liquidação qualquer obrigação 
financeira e previdenciaria, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de 

,-nna1idade 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 correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a 
aplicação da segtnte fórmula: 

EM=IxNxVP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da. parcela a ser paga. 

= taxa de compensação financeira = 0,0100 16438, assim apurado:. 

-k= (TX/100)i = (6/10'0)  1 = 0,00016438 

365 ... .365 

TX = Percentual da taxa anual 6%, 

6.1-- A compensação financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao 
da ocorrência: 

CLAUSULA DECIMA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

1 O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93, desde que 
haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, adequadas a 
este Contrato. - 

2. A CONTRATANTE poderáalicerar unilateralmente este contrato nos seguintes casos: 
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2.1 - quando houver modificação do projeto ou das especifii.ações, 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, ;ic,s limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações. 

CLAUSULA VIGÉSIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 

1. No interesse da Admlnistra4 da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser 
aumentado ou suprimido até o, limite de 5% (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 mesmar11  condições licitadas os acréscimos ou 
(-Mpressoes que se fizerem necessárioÇaté o limite ora previsto, calculado sobre o valor contratado; e 

1.2 nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula; 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 ser$iços, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no local 
dos trabalhos, estes deverão serpagos pNa CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e 
monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da sujressão, 
desde que regularmente comprovados. 

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA DAS PENALIDADES 

1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas neste 
Contrato sujeitará a CONTRATADA A tiulta de 0,3% (zero vírgula três por dento) por dia e por ocorrência sobre o 
valor total deste Contrato, ate o nmaxim de 10% (dez por cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez 
comunicada oficialmente. 

2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a previa 
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

2.1 advertência; 

2.2 - multa de lO% (d&  por cento) sobre o valor total coiftratado, no caso de inexecução deste 
Contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial; 

2.3 - suspensão tempóraria de participar em licitação e impedimento de contratar, com a 
Administração da CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar cpm a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promoyida a reabilitação perante a propria 
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 base no subitem antenor.  
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3. Pelos motivos que se seguem, 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 
Cláusula Sexta; 

3.2 - pelo atraso na exe6ução da obra, em relação ao prazo proposto e aceito; 

3.3 - pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronorama Físico-Financeiro; 

3.4 - pela recusa em subtituir qualquer material defeituoso empregado na execução da obra, que vier 
a ser rejeitado, caracterizada se a substitüição não ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo paça tanto 
estabelecido pela fiscalização, contado. da data da rejeição; e 

3.5 - pela recusa em refa?er 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 dadata de 
rejeição. t. 

- pelo descumprimeno de alguma das Cláusulas e dos prazos estipulados neste Contrato e em sua 
proposta. 

4 Alem das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição 
no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV 
da Lei .8.,666/,931 .  

5. Comprovado o impedimefttq ou reconhecida a força maior, 4devidamente justificados e aceitos pela 
Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta Cláusula, a 
CONTRATADA fipará isenta das penali4ades mencionadas. 

6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em: licitação e impedimento de contratar 
com a Administração da CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

—4dministração Publica poderão ser apli adas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 
- :Lganlentos a serem efetuados. 

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DA RESCISÃO 

1 A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 
da Lei n° 8 666/93 

1.1 - Os casos de resci'ão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa 

2 Aresisão deste Contrato podera ser 

2.1! - determinada por <ito' unilateral e escrito da Administràção da CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos 1 a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a 
antecedência npnina de 30 (trinta) dias, i 
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2.2 - amigável, por acorpo entre as partes, reduzida a terno no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração da CONTRATANTE; e 

2.3 -judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

3. A rescisão administrativa ou' amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA. r DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 

1. As dúvidas e/ou omissões, poiventura existentes nas Especificações constantes do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS n°2/2018-011002, serão resolv4as pela CONTRATANTE. 

2. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA estar 
mte das normas técnicas da ANT, correspondentes a cada serviços constantes das Especificações. 

3. A CONTRATADA ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas especificações, não 
se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA -QA VINCULAÇÃO AO EDITAL EÁ PROPOSTA DA CONTRATADA 

1 Este Contrato flua vinculadoios termos da TOMADA DE PREÇOS ri. "   2/2018-011002, cuja realização 
decorre da autorização da CONTRATANTE, constante do processo licitatório n.° 2/2018-011002, e aos termos das 
propostas da CONTRATADA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - IO FORO 

1. As questões decorrepts . da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas na Comarca do Município de ACAR4, com exclusão de qualquer outro, por 
mais prnilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso 1, alune "d" da Constituição Federal 

2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor 
forma, para que surtam um só efeito as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 

CONTRATANTE e CONTRATADA, epelas testemunhas abaixo. 

TESTEMUNHAS: 
1.  
2. 

ACARÁ - PA, em de 

•CÕITR.ATANTE 

de 

CONTRATADA(0) 
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