
Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 
Secretaria Municipal de Educação 

Fundo Municipal de Educação 

CNPJ: 28.533.284/0001-09 

============================================================================= 
Avenida João Miranda dos Santos, 69, Novo Horizonte – CEP: 68485-000 

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020-02-SEMED 

Processo Administrativo nº. 005/2020-02-SEMED 

 

O MUNICÍPIO DE PACAJÁ, através da Comissão Permanente de Licitação / SEMED, instituída pelo 

Decreto nº.011/2020, torna público para o conhecimento de todos os interessados que realizará licitação, na 

forma TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL DO ITEM, no regime de empreitada 

global de material e mão de obra, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento 

licitatório obedecerá à Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e a Lei Federal nº Lei 

Complementar nº. 123/2006, bem como á legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e 

seus Anexos. 

 

TIPO: 

REGIME: 

MENOR PREÇO GLOBAL DO ITEM 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA)  

  

ABERTURA: 24/09/2020, às 09:00 horas, no Departamento de Licitação, sediada na Avenida João 

Miranda dos Santos, nº 69, Bairro Novo Horizonte, CEP: 68485-000, Pacajá/PA. O  

Presidente dará início à abertura dos envelopes, não sendo permitido, a partir de então, 

o recebimento de quaisquer outros envelopes. Na hipótese de não haver expediente nesta 

data, a abertura da licitação ocorrerá no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 

e local. 

 

ATENÇÃO: O MUNICÍPIO DE PACAJÁ, recomenda as licitantes que leiam com atenção o presente 

Edital e seus anexos. 

 

1 – DO OBJETO  

 

1.1 - A presente licitação tem como objeto é a Tomada de preços n° 005/2020-02-SEMED, para a 

SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA E REFORMA EM ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE 

PACAJÁ, Tudo em conformidade com os detalhamentos constantes no Edital e seus anexos, que são 

partes integrantes e indivisíveis deste instrumento. 
 

2 – DOS SUPORTES LEGAIS 

          

2.1 - A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal n° 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 

 

2.1.1 - Esta licitação foi regularmente autorizada pelo Ordenador de Despesas do MUNICÍPIO DE 

PACAJÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme Termo de Abertura de Processo em 

anexo a TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020-02-SEMED, após exame e aprovação pela Procuradoria 

Geral do Município. 

 

3 -  DO TIPO DA LICITAÇÃO 

 

3.1 - A presente licitação será na modalidade Tomada de preços, do tipo “menor preço global”, conforme o 

art. 45, parágrafo 1º, inciso i, da lei n°. 8.666, de 21/06/93 e suas alterações posteriores. e o regime de 

execução será o de empreitada por preço global (material e mão de obra).   

      

 

EDITAL 
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4 – DAS CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS 

 

4.1 - Na execução dos serviços objeto do presente Edital, deverão ser observadas, de modo geral, as 

Especificações e as Normas Técnicas vigentes, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes 

à obra em licitação, constantes dos respectivos projetos, as instruções, recomendações e determinações da 

fiscalização e, quando houver, da Supervisão. 

 

5 – DAS FONTES DOS RECURSOS 

 

5.1 - As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão por conta dos 

recursos oriundos Secretaria Municipal de educação, conforme dotação Orçamentária a seguir: 

 
 EXERCICIO: 2020; 

 ORGÃO: 07 – FUNDEB; 

 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16 – FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICO; 

 PROJETO ATIVIDADE: 2.034 –MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL; 

 CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES; 

 SUBELEMENTO: 4.4.90.51.92 –BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES. 

 

6 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

6.1 - A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação, na data, hora e local 

expressamente indicado no Aviso de Licitação, e no preâmbulo deste edital, da Documentação e da Proposta 

de Preços, endereçadas ao Presidente da Comissão de Licitação. 

 

6.1.1 - Poderão participar da presente licitação toda e qualquer empresa brasileira que satisfaça plenamente 

todas as condições do presente Edital e seus anexos.  

 

6.1.2 - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas 

e condições deste Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no parágrafo 3º, do art. 41, da Lei Federal 

nº. 8666/93, e suas alterações posteriores. 

 

6.1.3 - Somente poderá participar da presente licitação, pessoa jurídica que apresente condições específicas 

relacionadas ao objeto desta licitação. 

      6.1.4 - Não poderá participar da licitação: 

6.1.4.1 - Grupos de Sociedades e Consórcios; 

6.1.4.2 - Empresa ou firma cujos diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem quem seja 

funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado neste MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA; 

6.1.4.3 - Pessoas jurídicas declaradas inidôneas e impedidas de contratar com a Administração 

Municipal; 

6.1.4.4 - Empresas distintas, através de um único representante;  

6.1.4.5 - Empresas suspensas ou impedidas de licitar ou que estiverem em regime de falência ou 

concordata.  

 

7 – DO CREDENCIAMENTO 

 

7.1 - O representante legal da licitante será o único admitido a intervir nas fases da licitação.  

7.2 - A legitimidade da representação será demonstrada por um dos seguintes documentos, no seu prazo de 

validade e na abrangência do seu objeto, devendo os mesmos serem apresentados fora do envelope de 

habilitação: 
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a) Cópia da carteira de identidade ou outro documento de identidade de fé pública;  

b) instrumento público de procuração;  

c) instrumento particular de procuração e/ou carta credencial, assinado pelo representante legal da 

licitante, com firma reconhecida em cartório acompanhado de cópia do contrato social, conforme modelo 

Anexo V;   

d) documento de constituição da sociedade, quando se tratar de representante legal, que comprove 

essa qualidade, casos em que a representação se faça através de Diretor ou Sócio da Empresa, fica dispensada 

a apresentação dos documentos acima mencionado nas alineas “b” e “c”, desde que tal situação seja 

comprovada através de documento legal. Não será aceita a apresentação da documentação que trata este item 

durante os trabalhos de julgamento desta licitação.  

 

7.3. Será permitida nesta licitação a participação de um representante por empresa, devidamente credenciado, 

através de Procuração, Declaração ou Atestado, com firma reconhecida em Cartório, não podendo este 

representar mais de uma empresa.  

 

7.4 – Os documentos deverão ser apresentados no processo original ou cópias que serão autenticados 

pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação no momento de apresentação dos mesmos, ou 

por cópias autenticadas em cartório, devendo, no entanto, estarem perfeitamente legíveis e sem 

qualquer emenda ou rasura. 

 

Observação: Não será conferido nenhum documento como original atráves de cópia autenticada em 

cartório, ou apresente a cópia autenticada em cartório junto aos documentos ou a cópia simples 

munindo do original para conferência da cópia. 

 

7.5 – O credenciamento deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação; 

 

8 – DAS SUBCONTRATAÇÕES 

 

8.1 - Toda e qualquer subcontratação posterior à assinatura do contrato deverá ser prévia e expressamente 

autorizada pelo MUNICÍPIO DE PACAJÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e só poderá no 

máximo em 20%, do total do objeto. 

 

8.2 - No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangerá etapas 

dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas executará pequena parte dos serviços integrantes desta 

licitação. 

 

8.3 - O MUNICÍPIO DE PACAJÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO se reserva o direito de, 

após a contratação dos serviços, exigir que o pessoal técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas 

subcontratadas se submetam a comprovação de suficiência a ser por ele realizada e de determinar a 

substituição de qualquer membro da equipe que não esteja apresentando o rendimento desejado. 

 

8.4 - Em caso de anulação, os licitantes terão direito ao recebimento da documentação que acompanhou a 

respectiva proposta, mediante requerimento ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

 

9 – DOS CUSTOS DA LICITAÇÃO 

 

9.1 - A Licitante deverá arcar com todos os custos associados à preparação e apresentação de sua proposta. 

O MUNICÍPIO DE PACAJÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em nenhuma hipótese, será 

responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou os resultados 

desta. 
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10 - DA VISITA TÉCNICA 

 

10.1 - A Licitante é obrigatório realizar visita prévia e inspecionar o local onde serão executadas as 

obras e cercanias, de modo a obter, para sua própria utilização e por sua exclusiva responsabilidade, toda a 

informação necessária à elaboração de sua proposta. Todos os custos associados à visita ao local das obras 

serão arcados integralmente pela própria Licitante. 

 

10.1.1 – A Licitante deverá até o 22/09/2020, das 08:00hs até as 12:00hs, procurar a Comissão 

Permanente de Licitação no endereço fixado no preâmbulo deste edital, e apresentar para certificação, 

declaração firmada pelo responsável técnico Engenheiro Civil ou outro devidamente reconhecido 

pelo CREA/CAU, de que realizou Vistoria Técnica nos locais da obra objeto da presente licitação, e 

que conhece as condições peculiares inerentes à natureza dos trabalhos. A referida declaração será 

certificada pelo Presidente ou outro membro da Comissão Permanente de Licitação, essa 

DECLARAÇÃO CERTIFICADA DEVERÁ FAZER PARTE DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO. 

 

10.1.2 - O Engenheiro ou Arquiteto que fará a visita técnica deverá apresentar no ato os seguintes 

documentos: 

 

10.1.2.1 - Cópia da Carteira de Identidade emitida pelo CREA/CAU; 

10.1.2.2 - Certidão de Registro CREA/CAU do respectivo engenheiro ou arquiteto, 

devidamente atualizada; 

10.1.2.3 - Certidão de Registro do CREA/CAU da empresa devidamente atualizada, onde 

constará o vínculo empregatício do engenheiro ou arquiteto com a licitante; 

 

a) caso o responsável pela visita não tenha vínculo empregatício deverá apresentar autorização 

devidamente reconhecida em cartório dando poderes para realizar a Visita Técnica em nome da licitante, 

juntamente com os documentos exigidos no subitem (10.1.2.1, 10.1.2.2, e 10.1.2.3). 

 

10.1.3 – Os documentos deverão ser apresentados no processo original ou cópias que serão 

autenticados pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação no momento de 

apresentação dos mesmos, ou por cópias autenticadas em cartório, devendo, no entanto, 

estarem perfeitamente legíveis e sem qualquer emenda ou rasura. 

 

Observação: Não será conferido nenhum documento como original atráves de cópia autenticada em 

cartório, ou apresente a cópia autenticada em cartório junto aos documentos ou a cópia simples 

munindo do original para conferência da cópia. 

 

11 - DOS CONTEÚDOS DO EDITAL 

 

11.1 - A Licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, quadros, projetos, 

documentos – padrão, exigências, decretos, normas e especificações citadas neste Edital e em seus anexos. 

 

11.1.1 – os esclarecimentos sobre edital, os interessados poderão solicitar com antecedência de até 05 (cinco) 

dias úteis anteriores à data da licitação, quaisquer esclarecimentos e informações, SEMPRE POR 

ESCRITO, E DEVENDO SER PROTOCOLADO NO SETOR DE PROTOCOLO, localizado no prédio 

da Secretaria Municipal de Educação, situado Avenida João Miranda dos Santos, nº 69, Bairro Novo 

Horizonte, CEP.68485-000, Pacajá/Pá, no horário das 08h00 às 12h00. O MUNICÍPIO DE 

PACAJÁ/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, por meio do Presidente da CPL com apoio da Procuradoria, 

responderá por escrito, pelas mesmas vias os esclarecimentos solicitados até 02 (dois) dias uteis anteriores 
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à data da Sessão a todos os licitantes, sendo endereçado aos seus e-mail. 

 

11.1.2 - Deficiências no atendimento aos requisitos para apresentação da Documentação e Proposta de Preços 

correrão por conta e risco da Licitante. Documentação e Propostas que não atenderem aos requisitos dos 

documentos integrantes do Edital e seus anexos implicarão na inabilitação ou desclassificação da Licitante. 

 

11.2 - DA RETIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

 

11.2.1 - Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, o MUNICÍPIO DE 

PACAJÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO poderá, por qualquer motivo, por sua 

iniciativa ou em consequência de respostas fornecidas a solicitações de esclarecimentos, modificarem 

os referidos documentos mediante a emissão de uma errata, que será publicada nos órgãos 

competentes. 

11.2.2 - Visando permitir aos licitantes prazos razoáveis para levarem em conta a errata na preparação 

da Documentação e Proposta de Preços, O MUNICÍPIO DE PACAJÁ/ SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO poderá prorrogar a entrega das mesmas, pelo prazo que, na forma da lei, for julgado 

necessário. 

 

11.3 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

11.3.1 - Até o quinto dia útil que anteceder à data fixada para a sessão, sob pena de decair do direito 

de impugnar posteriormente, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o ato convocatório desta TOMADA DE PREÇOS. 

 

11.3.2 - A dúvida quanto à interpretação deste Edital e seus Anexos será dirimida ao Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação Sr. HELIO DE SOUZA MORAES, designado pelo MUNICÍPIO 

DE PACAJÁ para conduzir os trabalhos relativos a TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020-02-

SEMED, desde que apresentada por escrito, observado o prazo estabelecido no subitem 11.3.1, 

devendo ser sempre por escrito, protocolado no Setor de Protocolo, localizado no prédio da Secretaria  

Municipal de Educação, situado Avenida João Miranda dos Santos, nº 69, Bairro Novo Horizonte, 

CEP.68485-000, Pacajá/Pá, no horário das 08h00 às 12h00. Os esclarecimentos serão prestados pelo 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação, por escrito, mediante correspondência enviada ao 

endereço de e-mail a todos os interessados. 

 

11.3.3 - A impugnação ao presente Edital poderá ser promovida por irregularidade na aplicação da 

Lei. O interessado deverá apresentar petição dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação da Secretaria municipal de Educação, a ser protocolada no Setor de Protocolo, localizado 

no prédio da Secretaria municipal de Educação, situado Avenida João Miranda dos Santos, nº 69, 

Bairro Novo Horizonte, CEP.68485-000, Pacajá/Pá, no horário das 08h00 às 12h00, observado o 

prazo previsto no subitem 11.3.1 deste ato convocatório e atendendo, obrigatoriamente, às seguintes 

exigências: 

 

a) fundamentar o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias; 

b) se PESSOA FÍSICA, a petição deverá vir acompanhada do documento de identidade de seu 

signatário, a ser apresentado em cópia reprográfica autenticada por cartório competente, observando-se, no 

entanto, o disposto no final do art. 4º da Lei Federal n. 8.666/93;  

c) se PESSOA JURÍDICA, a petição deverá ser firmada por sócio, pessoa designada para a 

administração da sociedade, ou procurador, e vir acompanhada de estatuto ou contrato social e suas 

posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou 

particular (instrumento de mandato com poderes específicos para impugnar o edital da presente licitação), 
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conforme o caso, caso a procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento, por cartório 

competente, da firma de seu subscritor, que deverá ter poderes para outorgá-la. 

 

11.3.3.1 - Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação das partes 

(subitem 11.3.3, alínea “c”), o Presidente da Comissão Permanente de Licitação marcará prazo 

razoável para ser sanado o defeito (artigo 13 CPC). 

 

11.3.3.2 - Não sendo sanado o defeito no prazo determinado pelo Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, a impugnação ao Edital não poderá ser conhecida por falta de 

legitimidade ativa do(a) signatário(a) ou desinteresse processual do impugnante. 

 

11.3.4 - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação decidirá sobre a petição de impugnação 

a este Edital, com o apoio da Procuradoria Geral do Município, conforme o caso, no prazo de 03 (três) 

dias úteis, contado de sua protocolização. 

 

11.3.5 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será a decisão comunicada aos interessados e 

marcada nova data para a realização do certame.  

 

11.3.6 - Não será conhecida a petição de impugnação enviada pelo interessado por fax ou e-mail sem 

que seja apresentado o original no prazo estabelecido pelo subitem 11.3.3 e, na forma prevista pela 

alínea “b” ou “c” do referido subitem, conforme o caso. 

 

11.3.7 - A não impugnação deste Edital, na forma e prazo definidos pelo subitem 11.3.3, acarreta a 

decadência do direito do licitante discutir, na esfera administrativa, as regras do certame. 

 

11.3.8 - Após o Presidente da Comissão Permanente de Licitação haver declarado o vencedor, 

qualquer licitante poderá manifestar expressa, imediata e motivadamente a intenção de recorrer. A 

síntese dos motivos alegados para recorrer será lavrada em Ata, sendo-lhe concedido o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados da data de lavratura da Ata, para apresentação das razões do recurso, 

ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentarem as contrarazões, em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos autos. 

 

11.3.8.1 - Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação das partes 

(subitem 11.3.3, alínea “c”), o Presidente da Comissão Permanente de Licitação marcará prazo 

razoável para ser sanado o defeito (artigo 13 CPC). 

 

11.3.8.2 - O recurso será dirigido ao MUNICÍPIO DE PACAJÁ/SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação referido no subitem 11.3.2, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis. Se não o fizer deverá, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente 

informado, com as impugnações dos demais licitantes, se houver, ao MUNICÍPIO DE 

PACAJÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO para julgá-lo. Neste caso a decisão 

deverá ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do 

recurso, sob pena de responsabilidade. 

 

11.3.8.3 - Para interposição do recurso deverão ser atendidas as seguintes exigências:  

 

a) fundamentar o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias;  

b) ser a peça recursal assinada por sócio ou pessoa designada para a administração da sociedade, ou 
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procurador, e vir acompanhada do estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato 

de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com 

poderes específicos para recorrer de todas as fases da presente licitação), conforme o caso, caso a procuração 

não seja pública, será necessário o reconhecimento, por cartório competente, da firma de seu subscritor, que 

deverá ter poderes para outorgá-la;  

c) protocolado no Setor de Protocolo, localizado no prédio da Secretaria municipal de Educação, 

situado Avenida João Miranda dos Santos, nº 69, Bairro Novo Horizonte, CEP.68485-000, Pacajá/Pá, no 

horário das 08h00 às 12h00, dentro do prazo estabelecido pelo subitem 11.3.8. 

 

11.3.8.4 - Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação das partes 

(subitem 11.3.8.3 alínea “b”), o Presidente da Comissão Permanente de Licitação marcará 

prazo razoável para ser sanado o defeito. 

 

11.3.8.5 - Não sendo sanado o defeito, no prazo determinado pelo Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, o recurso não poderá ser conhecido por falta de legitimidade ativa 

do signatário ou desinteresse processual do recorrente. 

 

11.3.9. - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 

de recurso, e a adjudicação do objeto do certame, pelo Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação, ao licitante declarado vencedor.  

 

11.3.10 - O licitante poderá apresentar as razões do recurso no ato da TOMADA DE PREÇOS, as 

quais serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando todos os demais licitantes, desde logo, 

intimados para apresentarem as contrarazões, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da lavratura 

da Ata. 

 

11.3.11 - Não será conhecido o recurso enviado pelo licitante por fax ou e-mail, sem que seja 

apresentado o original no prazo estabelecido no subitem 11.3.8.2. 

 

11.3.12 - O recurso contra decisão do Presidente da Comissão Permanente de licitação terá efeito 

suspensivo. O acolhimento do recurso importará a validação exclusivamente dos atos suscetíveis de 

aproveitamento. 

 

11.3.13 - O resultado do recurso será divulgado mediante publicação no Diário Oficial do Estado, no 

sitio oficial do município e quais julgar necessário. 

 

11.3.14 - A litigância inspirada pela má-fé ou a apresentação de recurso administrativo meramente 

protelatório serão objeto de apuração pela Administração, em processo regular, garantido o direito à 

ampla defesa, na forma da lei. 

 

11.3.15 - Após a realização da TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020-02-SEMED, os autos do 

respectivo processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

Departamento de Licitação, localizado no prédio da Secretaria Municipal de Educação, situado 

Avenida João Miranda dos Santos, nº 69, Bairro Novo Horizonte, CEP.68485-000, Pacajá/Pá, no 

horário das 08h00 às 12h00. 

 

11.3.16 - Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais. 

 

12 – DA PREPARAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DA 

PROPOSTA 
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12.1 – Impreterivelmente na data e local referidos no preâmbulo do presente Edital, as empresas licitantes 

deverão entregar sua documentação e proposta, em envelopes lacrados, rubricados, distintos e não 

transparentes, com as identificações, na parte externa, de acordo com o sub-item 12.1.1- do edital, sob pena 

de não serem aceitos pela Comissão Permanente de Licitações. 

 

12.1.1. – Os documentos e propostas exigidos no presente Edital deverão ser apresentados em 02 

(dois) envelopes lacrados, indevassáveis distintos e separados, endereçados a Comissão Permanente 

de Licitação, contendo o envelope nº. 01 os Documentos de Habilitação em uma única via, e o 

envelope nº. 02 a Proposta de Preços, em 01 (uma) via, havendo em ambos a indicação clara e visível 

do procedimento licitatório ao qual se dirigem e a denominação da empresa proponente, bem como 

natureza dos correspondentes conteúdos conforme indicação: 

 

 

MUNICÍPIO DE PACAJÁ 

A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020-02-SEMED 

ENVELOPE “01” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL:     

CNPJ: 

TELEFONE:     E-MAIL: 

MUNICÍPIO DE PACAJÁ 

A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020-02-SEMED 

ENVELOPE “02” – PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

TELEFONE:     E-mail: 

 

12.1.2 - Todos os volumes poderão ser encadernados, preferencialmente em espiral contínua, com todas as 

folhas em ordem crescente, de acordo com a ordem do edital, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, 

o nome do licitante, o número do Edital e o objeto da obra em licitação. 

 

13 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01) 

 

OBSERVAÇÃO: a referida Comissão Permanente de Licitação aconselha e indica manter a ordem da 

apresentação dos documentos conforme segue abaixo. Visando celeridade no andamento do presente 

certame. 

 

Os documentos deverão ser apresentados no processo original ou cópias que serão autenticados pelo 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação no momento de apresentação dos mesmos, ou por 

cópias autenticadas em cartório, devendo, no entanto, estarem perfeitamente legíveis e sem qualquer 

emenda ou rasura. 

 

Não será conferido nenhum documento como original atráves de cópia autenticada em cartório, ou 

apresente a cópia autenticada em cartório junto aos documentos de habilitação ou a cópia simples 

munindo do original para conferência da cópia. 
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13.1 - Para habilitação nesta TOMADA DE PREÇOS, será exigido o CERTIFICADO DE REGISTRO 

CADASTRAL (CRC) emitido pelo MUNICÍPIO DE PACAJÁ, até o terceiro dia útil anterior a data de 

abertura dos envelopes, acompanhada dos documentos abaixo relacionados, sendo que os mesmos deverão 

ser apresentados em uma única via, em envelope lacrado e identificado. 

 

13.2 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a) Cópia do CPF e Carteira de Identidade ou outro documento equivalente dos sócios; 

 

b) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede; 

 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

 

c.1.) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

 

d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

 

e) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial 

ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa 

ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

       

13.3 – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

a) Comprovante de inscrição no CNPJ; 

 

b) Ficha de inscrição cadastral FIC – Inscrição Estadual; 

 

c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

 

d) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS, ou POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, 

RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO, sendo que a mesma deve 

abranger também as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei 

nº. 8.212, de 24 de julho de 1991, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

 

e) Certidões de Negativas da Fazenda Estadual (Tributária e Não Tributária), do domicílio ou sede 

do licitante; 

f) Certidão Negativa de Débito da Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante; 

 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 

 

13.3.1 - Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 
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13.4 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a) Certidão de Registro da Licitante junto ao CREA/CAU, dentro do seu prazo de validade. 

 

b) Certidão de Registro de seu(s) responsável(eis) técnico(s) junto ao CREA/CAU, dentro do seu 

prazo de validade. 

 

c) Comprovação da Licitante de possuir em seu quadro técnico permanente, profissional habilitado 

de nível superior em Engenharia Civil ou Arquiteto detentor de Atestado e Acervo Técnico, reconhecido 

pelo CREA/CAU, que será o profissional responsável pelas obras.  

 

c.1) Os acervos técnicos só serão aceitos se os profissionais em pauta possuírem vínculo 

empregatício com a Licitante, comprovado mediante a apresentação: 

 

c.1.1) - Certidão de Registro da Licitante junto ao CREA, em que conste o(s) 

profissional(is) registrado(s) que será(ão) o(s) responsável(is) técnico(s) da obra. 

 

c.1.2) - Certidão de Registro  de seu(s) responsável(eis) técnico(s) junto ao CREA/CAU, 

dentro do seu prazo de validade, caso seja de outro estado deverá ter o visto o CREA ou 

CAU/PA, (Resolução nº 266/97, art. 4º, CONFEA). 

 

c.1.3) - Para dirigentes de empresa, tal comprovação, poderá ser feita através da cópia 

da Ata da Assembleia ou Contrato Social. e, 

 

              d) Acervo Técnico: Comprovante de boa execução, através de atestado técnico em nome do 

responsável técnico ligado(s) ao objeto(s) da licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público 

ou  privado,  devidamente  atestados  pelo  CREA/CAU,  compatíveis  em  características  com o(s) 

objeto(s) da licitação. 

13.5 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

a). Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 

forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) 

meses da data de apresentação da proposta. 

 

a.1). No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade. 

a.1.1). A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte forma: 

a.1.1.1). No caso de sociedades anônimas, cópia do balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado / Distrito Federal 

ou, se houver, do Município da sede da empresa; 

a.1.1.2) No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia das páginas do 

Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações 

Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial 

e, no caso de sociedades simples (cooperativas/associações), no cartório 

competente. 
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a.1.2). O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último 

balanço patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da  

sociedade, atestando a boa situação financeira: 

 

a.1.2.1). Índice de Liquidez Geral (ILG) não inferior a 1,00 (um), obtido pela 

fórmula:  

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG= -------------------------------------------------------------- > 1,00 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

a.1.2.2). Índice de Liquidez Corrente (ILC) não inferior a 1,00 (um), obtido pela 

fórmula: 

 

Ativo Circulante 

LC= ----------------------------------------------------- > 1,00 

Passivo Circulante 

 

a.1.2.3). Índice de Solvência Geral (ISG) não inferior a 1,00 (um), obtido pela 

fórmula: 

 

Ativo Total 

SG= ----------------------------------------------------- > 1,00 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

a.2). Só serão habilitadas as empresas cujos índices atenderem aos critérios mínimos acima 

estabelecidos. 

 

a.3). Certidão de Regularidade Profissional do Contador que assinou o respectivo balanço, emitido 

pelo Conselho de Contabilidade, devidamente em dias; 

 

b) Certidão Judicial Civil Negativa (Falência, Concordata ou Recuperação Judicial) expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica dentro do prazo de validade; 

 

13.6 – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

a) Declaração da proponente de que não possui em seu quadro pessoal empregado com menos de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), de acordo com o modelo ANEXO X deste Edital; 

 

b) Declaração de Sujeição ao Edital e Inexistência de Fato Superveniente, Anexo IX; 

 

c) Declaração de visita técnica e vistoria do local da obra por parte do Engenheiro ou Arquiteto da 

licitante, fornecido pela Comissão Permanente de Licitação (ANEXO VII).  

 

d) Declaração de recebimentos do Edital e seus anexos, Anexo V. 

  

e) A Empresa vencedora deverá manter, nos dias úteis de execução do contrato, no canteiro 

de obra, o Engenheiro detentor do acervo técnico, Anexo VIII.  
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13.6.1. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 

estar: 

 

a) Em nome da licitante, com número do CNPJ e o endereço respectivo; 

 

b) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

 

c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

 

13.6.1.1 - Todos os documentos, com os seus respectivos prazos de validade 

correspondente a data de abertura do presente certame, deverão ser apresentados no 

processo em original ou cópias que serão autenticados pelo Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação na ocasião da abertura dos envelopes de habilitação, ou por 

cópias autenticadas em cartório, devendo, no entanto, estarem perfeitamente legíveis e 

sem qualquer emenda ou rasura. Não será conferido nenhum documento como original 

atráves de cópia autenticada em cartório, ou apresente a cópia autenticada em cartório 

junto aos documentos de habilitação ou a cópia simples munindo do original para 

conferência da cópia. 

 

13.6.1.2. - A validade das Certidões do caderno de habilitação será atestada no próprio 

documento, caso as mesmas não contenham expressamente prazo de validade, O MUNICÍPIO 

DE PACAJÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO considerará como sendo de 30 

(trinta) dias, da expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem 

prazo de validade superior ao convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente; 

 

13.6.1.3. - Não será aceito nenhum protocolo de entrega em substituição aos documentos 

relacionados neste Edital; 
 

13.6.1.4. - Havendo dúvida quanto à procedência e autenticidade documental, a Comissão 

Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar da licitante, o documento original, para 

cotejo com aquele que foi apresentado; 

 

13.7 - DA CARTA DA EMPRESA LICITANTE 

 

13.7.1. A documentação deverá ser acompanhada por uma carta assinada por Diretores, ou pessoa 

legalmente habilitada (procuração por instrumento público), DECLARANDO: 

 

a) estar ciente das condições da licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos 

os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pelo 

MUNICÍPIO DE PACAJÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 

 

b) que executará a obra de acordo com o Projeto e as Especificações fornecidas, às quais alocará 

todos os equipamentos, pessoal técnico especializado ou não e materiais necessários, e que tomará todas as 

medidas para assegurar um controle de qualidade adequado; 

 

c) que compromete a dispor, para emprego imediato dos equipamentos necessários e relacionados 

no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização; 
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d) que a qualquer momento e por necessidade da obra, fará a alocação de qualquer tipo de 

equipamento compatível com a natureza dos serviços a serem executados por solicitação do MUNICÍPIO 

DE PACAJÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, sem ônus de mobilização para esta ainda que 

não previsto, em prazo compatível com a necessidade que motivou a solicitação; 

 

e) que se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo máximo de 10 (dez) 

dias corridos, a partir da data de assinatura do contrato e a publicação do extrato do mesmo, nos mesmos 

meios de publicação do aviso de licitação; 

 

f) que seu responsável técnico visitou o local da obra em licitação; 

 

g) que executará a obra de acordo com os prazos estabelecidos no presente Edital; 

 

h) que cumprirá fielmente as disposições concernentes a NR-18, Norma Regulamentadora que 

estabelece diretrizes de ordem administrativa e planejamento organizacional, que, respaldam a 

implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança dos processos nas condições e 

no meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 

  

14 – DA PROPOSTA DE PREÇOS (CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02) 

 

14.1 - PARA A PROPOSTA DE PREÇOS, EXIGIR-SE-Á DOS INTERESSADOS O SEGUINTE: 

     

14.1.1 - Carta endereçada à Comissão Permanente de Licitações em 01 (uma) via datilografada ou 

digitada, com letras de tamanho mínimo “11” em papel A4 timbrado da empresa e nele faça constar 

todos os dados, tais como (nome de fantasia, razão social, CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição 

Municipal, endereço completo, telefones, fax, email), número da TOMADA DE PREÇOS Nº 

005/2020-02-SEMED, conforme modelo constante no Anexo II, relacionando ainda, os seguintes itens: 

 

a) A Carta Proposta e a Planilha de Preços devem ser apresentadas também em PENDRIVE, na 

forma de word ou excel. 

 

b) Preço Global em valor numérico e por extenso; 

c) Prazo de execução dos serviços conforme cronogramafisíco financeiro ANEXO deste edital. 

d) Prazo de validade da Proposta, no mínimo de 60 (sessenta) dias. 

 

14.1.2- Planilha de Quantidades e Preços, conforme modelo constante no Anexo I-A, constando: 

 

a) Item, unidade, quantitativos, preços unitários e totais, onde os mesmos serão aceitos no máximo 

com duas casas decimais;  

 

b) Especificação clara dos serviços a serem executados; 

c) Nos preços unitários propostos devem estar computados todas as despesas necessárias, inclusive 

custo de materiais, transportes, instalações, depreciações, mão-de-obra, impostos, encargos sociais e 

trabalhistas, remunerações, etc., que constituirão a única, exclusiva e completa remuneração dos serviços; 

 

d) Nos itens considerados como verbas globais, poderá à critério da Comissão, e surgindo   

necessidade, ser solicitado ao licitante o detalhamento específico do item, para melhor análise. 

 

e) Em caso de divergência entre os preços unitários e totais, serão considerados os primeiros; 
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f) As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43, 

inciso IV, da Lei Federal no 8.666/93; 

 

14.2 - SERÁ EXIGIDO DAS PROPONENTES A APRESENTAÇÃO: 

 

14.2.1. As planilhas de preços para a execução do objeto desta licitação, constantes da proposta 

comercial, deverão ser rubricadas e assinadas pelo representante legal da empresa e pelo (s) 

responsável (s) técnico (s) da licitante, com registro atualizado e anuidade paga. 

 

14.2.2. A planilha de Composição de Custos Unitários em formato pdf e editável (Word ou Excel). 

 

14.2.3. A composição do BDI. 

 

14.2.4. O cronograma FÍSICO-FINANCEIRO. 

 

Deverá ainda conter:  

a) Declaração de plena submissão às condições e exigências deste edital em todas as fases da 

licitação; 

b) Declaração de assunção de responsabilidade pela execução dos serviços e sujeição as condições 

estabelecidas no Edital. 

c) Declaração de reconhecimento do direito da Administração Pública paralisar ou suspender a 

execução dos serviços na forma da Lei. 

d) Declaração de concordância em firmar o contrato para execução dos serviços propostos, pelos 

respectivos preços mediante regular convocação. 

e) Indicar o nome completo e a qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, número da 

carteira profissional ou RG, CPF, endereço completo e telefone) do responsável legal da empresa que 

assinará o contrato, informando o cargo que ocupa na empresa; 

f) Conter o nome do Banco, código da Agencia e número da Conta Corrente para efeito de 

pagamento; 

g) A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 

alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital. 

h) Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Presidente da CPL; 

i) Não serão aceitas as propostas ou documentos enviados via fax, via postal ou outro meio 

eletrônico; 

 

14.2.2 – DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

14.2.2.1. Examinados os conteúdos das Propostas de Preços pela Comissão Permanente de 

Licitação serão considerados desclassificados aqueles que: 

          

14.2.2.1.1 - Cujo preço final proposto para os serviços manifestamente excessivo ou 

inexequível. Será considerada excessiva, aquela proposta cujo preço ultrapasse o valor 

global do valor correspondente ao total da planilha orçamentária anexada a este Edital. 

Serão considerados manifestamente inexequíveis as propostas apresentarem nos 

termos da Lei N°. 9.648, de 27 de maio de 1998, valores inferiores em 70% (setenta 

por cento) do menor dos seguintes valores: 

 

a) da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta 

por cento) do valor orçado pela administração ou; 
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b) valor orçado pela Administração. 

          14.2.2.1.2 - Aquelas que não atenderam as exigências do ato convocatório da licitação, 

bem como as que não apresentarem a cotação de qualquer dos itens da obra (exceto aqueles 

itens que estiverem com quantidades zeros) ou que alterem as quantidades constantes das 

planilhas. 

 

14.2.2.1.3 - Aquelas que as propostas apresentarem com omissões, rasuras, 

entrelinhas, erros substanciais de cálculo, preços unitários simbólicos irrisórios, de 

valor zero ou incompatíveis, comprovadamente com os praticados no mercado, 

distorções significativas ou ainda cujos elementos técnicos fornecidos não se 

mostrarem satisfatórios, tendo em vista os indicadores para a avaliação determinados 

e estabelecidos neste Edital. 

 

14.3 – DA CORREÇÃO ADMISSÍVEL 

 

14.3.1. Nos casos em que a Comissão constatar a existência de erros numéricos nas Propostas de Preços, 

sendo estes não significativos, proceder-se-á as correções necessárias para a apuração do preço final da 

Proposta, obedecendo às seguintes disposições: 

 

14.3.1.1 - Havendo divergências entre o preço final registrado sob a forma numérica e o valor 

apresentado por extenso, prevalecerá este último; 

 

14.3.1.2. - Havendo divergências nos subtotais, provenientes dos produtos de quantitativos por preços 

unitários, a Comissão procederá à correção dos subtotais, mantidos os preços unitários constantes das 

propostas alterando em consequência o valor da proposta; 

 

14.3.1.3. - Incorreção nos somatórios, admitidos, desde que não significativos e a proposta sendo 

vencedora, caberá a retificação também do Cronograma Físico-Financeiro com a correspondente 

adequação. 

 

14.4 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

14.4.1 - As propostas de preços serão analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas por ordem 

crescente dos eventualmente corrigidos. 

 

14.4.2 - Para efeito de julgamento das Propostas de Preços classificadas, será utilizada o critério de 

“MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM” (material e mão de obra), sendo considerada vencedora, 

aquela representada pelo menor preço final apurado para a execução da obra e classificando-se as 

demais na ordem crescente dos valores das propostas apresentadas. 

 

14.5 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

 

14.5.1. No caso de empate entre as propostas de menor preço, será apurada a vencedora através de sorteio a 

ser procedido pela Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com o §2º do artigo 45 da Lei 

Federal nº. 8.666/93. 

 

15 – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
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15.1 - Proclamando o resultado final da licitação, promoverá a Comissão Permanente de Licitação, a remessa 

dos autos à autoridade competente com vistas à deliberação final, dando ciência à empresa melhor qualificada 

e promovendo a sua Divulgação. 

 

16 – DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 

 

16.1 - Até a assinatura do termo de Contrato de Empreitada, o Licitador poderá desclassificar, por despacho 

fundamentado, qualquer proponente, sem que lhe caiba indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de 

outras sanções cabíveis, havendo conhecimento de qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao 

julgamento da licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa. 

 

16.2 - A execução das obras dar-se-á mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado entre o 

Licitador e a Proponente vencedora da licitação, após a homologação do processo licitatório. 

 

16.3 - A Proponente vencedora será convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada, dentro do 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável a critério da Administração ou a pedido da parte a ser 

Contratada, desde que justificado e aceito pela Administração, a partir da data da homologação e adjudicação 

da licitação, sob pena de decair o direito de contratação, sujeitando-se, ainda, às penalidades previstas em 

lei. 

 

16.4 - É facultado ao Licitador, nos termos deste Edital, quando a convocada não assinar o termo de Contrato 

de Empreitada no prazo e nas condições estabelecidas, sem convocar nova licitação, adjudicá-lo aos demais 

Proponentes na ordem de avaliação das respectivas Propostas, respeitadas as condições estabelecidas em 

cada uma das mesmas ou convocar nova licitação. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

17.1 - Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade 

simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente 

registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 

desde que: 

I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-

calendário, receita bruta igual ou inferior a R$: 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); 

 

II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em 

cada ano-calendário, receita bruta superior a R$: 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior 

a R$: 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). 

 

17.1.1 - Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto da venda de 

bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas 

operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais 

concedidos. 

 

17.1.2 - No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se refere o caput 

deste artigo será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a empresa de pequeno 

porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses. 

 

17.1.3 - O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como microempresa 

ou empresa de pequeno porte bem como o seu desenquadramento não implicará alteração, denúncia 

ou qualquer restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados. 
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17.1.4 - Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº. 

123/2006, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:  

 

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

 

b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no 

exterior; 

 

c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra 

empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº. 123/ 2006, desde 

que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item 17.1 deste Edital; 

 

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não 

beneficiada pela Lei Complementar nº. 123/ 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que 

trata o inciso II do item 17.1 deste Edital; 

e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, 

desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item 17.1 deste Edital; 

 

f) constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

 

g) que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

 

h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 

econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou 

de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros 

privados e de capitalização ou de previdência complementar; 

 

i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 

jurídica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário anteriores; 

j) constituída sob a forma de sociedade por ações. 

 

17.1.5 - O disposto nas alíneas itens “d” e “g” do subitem 17.1.4 não se aplica à participação no 

capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de subcontratação, no 

consórcio previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, e associações assemelhadas, sociedades de 

interesse econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como 

objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e empresas de 

pequeno porte. 

 

17.1.6 - Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma das 

situações previstas nas alíneas do subitem 17.1.4 deste Edital, será excluída do regime de que trata a 

Lei Complementar nº 123/2006, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação 

impeditiva. 

 

17.1.7 - As microempresas e empresas de pequeno porte, que participarem deste certame, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição. 

 

17.1.8. - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado ao 

licitante, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que este 

for declarado o vencedor do presente certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
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Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 

 

17.1.8.1 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 17.1.8., 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 

da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar 

a licitação. 

 

18 - DA CONTRATAÇÃO 

          

18.1 - convocação e celebração do contrato: 

 

18.1.1 - Oficialmente convocada pela Administração com vistas à celebração do termo contratual, é 

dado à adjudicatória o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da ciência ao chamamento pelo 

órgão competente, para no local indicado, firmar o instrumento de contrato. 

 

18.2 - DO NÃO ATENDIMENTO A CONVOCAÇÃO 

 

18.2.1 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo do Contrato no prazo e 

condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 

igual prazo nas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço e assim 

sucessivamente ou revogar a licitação. 

 

18.3 – DO INSTRUMENTO E CONDIÇÕES DE CONTRATO  

 

18.3.1 - O contrato a ser celebrado, observará rigorosamente as condições estabelecidas neste Edital e em 

conformidade com a Minuta do Contrato (conforme modelo do Anexo III). 

 

18.4 - DA GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUÇÃO 

 

18.4.1. - Para assinatura do Contrato, objeto desta licitação, poderá ser exigido da proponente vencedora, a 

título de garantia contratual, caução correspondente à 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, no ato da 

assinatura do mesmo, sendo-lhe facultativo prestá-la mediante caução em dinheiro, fiança bancária ou seguro 

garantia, respeitando-se as seguintes condições: 

 

a) Optando a adjudicatária por Fiança Bancária ou Seguro-garantia, fica a sua prestação 

condicionada à aceitação pela administração da instituição bancária garantidora. 

b) Os valores das cauções feitas em dinheiro ou documentos que a constituem serão devolvidos ou 

baixados na mesma forma como foram prestados mediante solicitação pela licitante. 

 

c) Os valores das cauções prestadas serão devolvidas à adjudicatária, após 60 (sessenta) dias ao 

recebimento definitivo dos serviços. 

 

d) A caução e seus reforços responderão pelo inadimplemento das condições contratuais pela 

entrega incompleta dos serviços e pelas eventuais multas ou penalidades independentes de quaisquer outros 

atos legais. 

 

18.5 – DA EXTINÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO 
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18.5.1 - A administração, a qualquer tempo, poderá promover a extinção antecipada do Termo Contratual: 

 

a) Unilateralmente, desde que configure qualquer das hipóteses e lançadas na seção V. Art. 78, 

incisos I à XIII, da Lei Federal 8.666/93, e suas alterações. 

 

b) Amigavelmente por acordo entre as partes reduzidas a termo no processo de licitação, desde que 

haja conveniência para a administração. 

 

c) Judicial nos termos da legislação.  

 

18.6 - DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS 

 

18.6.1 - Os Contratos decorrentes deste Edital poderão ser devidamente justificados, conforme Art. 65, da 

Lei Federal 8.666/93. 

                  

18.7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

18.7.1 - Executando o Contrato, seu objeto será recebido conforme disposto no inciso I, alíneas “a” e “b”, do 

artigo 73, da Lei Federal 8.666/93 (Licitações e Contratos Administrativos). 

 

19 – DOS PRAZOS 

 

19.1 - PARA ASSINAR O CONTRATO 

 

19.1.1 - A Licitante vencedora deverá comparecer para prestar caução, assinar o contrato e retirar o respectivo 

instrumento contratual dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação feita pela 

Procuradoria. É de responsabilidade do contratado a publicação do extrato do instrumento contratual nos 

órgãos competentes, na forma do § 3.º, art. 33, do Decreto 93872/86. 

           19.1.2 - Para início o prazo contratual será contado em dias consecutivos a partir do dia seguinte ao 

da assinatura da ordem de serviço. O contratado obriga-se a promover a anotação do contrato no CREA com 

jurisdição do local da obra (Lei 6.496/77, art. 1.º). 

 

19.2 – DA ORDEM DE SERVIÇO 

 

19.2.1 - Deverá ser expedida dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados do prazo da 

publicação do extrato para início. A ordem de serviço não expedida neste prazo será considerada, para todos 

os efeitos, como expedida no último dia do mesmo prazo. 

 

19.3 – DAS CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DA OBRA 

          

19.3.1 - O recebimento da obra, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 

a Lei n.° 8.666, de 21/06/93 e suas alterações posteriores. 

 

20 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

20.1 - O prazo de execução dos serviços é de 365 (trezentos e sescenta e cinco) dias. 

 

a) Entende-se como o prazo de execução, o tempo em dias corridos necessários para a efetiva 

conclusão dos serviços, bem como, para a realização de todos os testes e ensaios pertinentes. 
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20.2 – O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sescenta e cinco) dias. 

 

20.3. - DA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS 

 

20.3.1. O prazo poderá ser prorrogado desde que solicitado à autoridade competente, num prazo mínimo de 

30 (trinta) dias antes do término da vigência contratual, comprovada a justa causa ou motivos de força 

maiores devidamente justificados, mediante Termo Aditivo.  

 

20.4 – DE OUTROS PROCEDIMENTOS 
 

20.4.1. Na hipótese da Administração não assinar contrato com a empresa ou com outra, na ordem de 

classificação no prazo de 60 (sessenta) dias ficam estas liberadas de quaisquer compromissos assumidos. 

 

21 – DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

21.1. Da 1ª liberação financeira, deverão acompanhar: 

 

a) Comprovante de registro no CREA/CAU-PA do respectivo Contrato e Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) de execução da empresa e do profissional; 

 

b) Comprovante de registro da obra na Seguridade Social. 

 

21.1.1- Para fins de liberação e pagamento da 2ª medição em diante, deverão acompanhar as mesmas os 

respectivos comprovantes de recolhimento dos Encargos Sociais. 

 

21.1.2 - As medições serão elaboradas mediante avaliações periódicas dos serviços executados, com base no 

Cronograma Físico-Financeiro apresentado, acompanhados do relatório emitido pela fiscalização da obra. 

21.1.3 - O pagamento será efetuado na moeda corrente em até 15 (quinze) dias após a aprovação da fatura 

dos serviços executados e documentos pertinentes devidamente protocolados, desde que atendidas às 

condições para liberação das parcelas.  

 

21.1.4 O faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma cópia), junto 

ao fiscal da Obra. 

 

21.1.5 A fiscalização procederá quinzenalmente, a contar da data de início da obra, à medição baseada nos 

serviços executados, elaborará o boletim de medições, verificará o andamento físico dos serviços e comparará 

com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, para que se permita a elaboração do processo de 

faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-

financeiro, será registrada a situação inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso. 

 

21.1.6- A critério da contratante poderá ser liberado até 10% do valor contratado para a empresa licitante 

montar o acampamento da obra, devendo ser descontado este valor liberado no pagamento da primeira 

medição, da obra. 

 

21.1.7 - O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigências deste Edital 

e seus anexos, a ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços, objeto desta licitação até 10 

(dez) dias corridos após a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial, com base nesse cronograma 

da licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação básica e financeira 

existente na ocasião devendo, porém, os serviços serem executados de acordo com o prazo especificado no 

Edital. Este ajuste poderá se repetir, gerando novos cronogramas desde que devidamente justificado pelo 



Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 
Secretaria Municipal de Educação 

Fundo Municipal de Educação 

CNPJ: 28.533.284/0001-09 

============================================================================= 
Avenida João Miranda dos Santos, 69, Novo Horizonte – CEP: 68485-000 

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

 

Fiscal e aprovado necessariamente pelo MUNICÍPIO DE PACAJÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, devendo os mesmos receberem números sequenciais. 

22 – DO REAJUSTAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

 

22.1 - Os preços são fixos irreajustáveis de acordo com a Lei nº. 8.880, de maio de 1994, no prazo de vigência 

igual ou inferior a 01 (um) ano, sendo reajustado mediante regulamentação do poder executivo Federal, 

aplicável à matéria. 

 

22.1.1 - Os critérios para correção monetária serão os estabelecidos na Lei nº. 9.069/95. 

 

23 - DOS RECURSOS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

23.1 - É assegurado a qualquer cidadão, o direito de impugnar perante a Comissão Permanente de Licitações 

os termos do Edital, quanto a possíveis falhas ou irregularidades, de acordo com o que prevê o parágrafo 1°, 

do Art. 41, da Lei 8.666/93. 

 

23.1.1 - É assegurado a qualquer proponente o direito de impugnar os atos praticados pela Comissão de 

Licitações, deles recorrer hierarquicamente, observadas as disposições do artigo 109, da Lei 8.666/93. 

 

23.1.2 - A contratada em razão de inadimplências inclusive as referentes ao retardamento na execução nos 

serviços, salvo ensejadas por motivo de força maior, caso fortuito, fato da administração ou sujeição 

imprevista, submeter-se-á as sanções indicadas no cap. IV, sessão II (sanções administrativas), da Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993. 

 

24 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

24.1 - Empresa contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras decorrentes de modificações de quantitativos ou 

projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado, de 

acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

24.1.1 - Compete à contratada fazer minucioso exame das especificações e projetos, de modo a poder, em 

tempo hábil e por escrito, apresentar à fiscalização todas as divergências ou dúvidas por ventura encontradas 

para devido esclarecimento e aprovação. 

24.1.2. - Comunicar a Administração por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações 

ou acontecimentos que impeçam, mesmo temporariamente, a Contratada de cumprir seus deveres e 

responsabilidades relativos à execução do Contrato total ou parcial, por motivo superveniente. 

 

24.1.3 - A empresa contratada é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à Legislação Fiscal, 

Social, Tributária e Trabalhista bem como por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, 

inclusive com iluminação e ainda por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar à MUNICÍPIO 

DE PACAJÁ e a terceiros em virtude da execução de serviços a seu cargo respondendo por si e por seus 

sucessores. 

 

24.1.4. – A empresa contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas 

expensas no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de má qualidade dos serviços prestados. 

 

24.1.5. - Permitir e facilitar a inspeção pela fiscalização inclusive prestar informações e esclarecimentos 

quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes à execução dos serviços. 



Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 
Secretaria Municipal de Educação 

Fundo Municipal de Educação 

CNPJ: 28.533.284/0001-09 

============================================================================= 
Avenida João Miranda dos Santos, 69, Novo Horizonte – CEP: 68485-000 

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

 

 

24.1.6.- Garantir durante a execução, a proteção e a conservação de todos os serviços, até o seu recebimento 

definitivo. 

 

24.1.7.- Adquirir e manter permanentemente no escritório da obra um Livro de Ocorrências, para registro 

obrigatório de todas e quaisquer ocorrências que mereçam destaque. 

 

 24.1.8- A empresa contratada se obrigará a manter na execução dos serviços o pessoal dimensionado, 

qualquer que seja a influência salarial do mercado de trabalho local, bem como o equipamento necessário 

podendo, porém, a fiscalização exigir, em ambos os casos e a qualquer momento, o aumento ou redução dos 

mesmos, de acordo com as necessidades detectadas. 

 

24.1.9 - A empresa contratada deverá manter permanentemente no canteiro engenheiro residente com plenos 

poderes de decisão na área técnica. 

 

24.1.10 - Executar diretamente, todos os serviços contratados ressalvados a hipótese de subcontratações 

parciais, devidamente autorizadas pela contratante as quais apenas poderão ser celebradas com empresas 

aceitas, após apurar-lhes a Capacidade Jurídica e Técnica, a Idoneidade Financeira e a Regularidade Fiscal. 

 

24.1.11 - Executar as suas expensas, todas as sondagens, escavações e explorarias que se fizerem necessárias 

e indispensáveis à execução do projeto. 

         

24.1.12. - É obrigatório a contratada manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação. 

 

25 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

25.1 - Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, não se admitirá, durante 

a análise de cada proposta, a interferência de pessoas estranhas à Comissão Permanente de Licitação a 

qualquer título que seja, ressalvada a hipótese de requisição, pela própria Comissão, do concurso de peritos 

visado ao exame de informações ou documentos. 

 

25.1.1 - A Administração, a qualquer tempo, antes da data de apresentação das documentações e das 

propostas das ofertantes, poderá proceder alterações concernentes à esta licitação, por sua iniciativa, 

fornecendo o correspondente adendo a todas as interessadas que tenha adquirido o Edital, sendo-lhes 

facultado adiar a data do recebimento das documentações e propostas. 

 

25.1.2 - As despesas de elaboração das propostas para este certame licitatório serão de exclusiva 

responsabilidade da licitante, não lhe sendo assegurado proclamar qualquer indenização da administração. 

 

25.1.3 - As omissões porventura existentes neste Edital serão sanadas pela Comissão Permanente de 

Licitações, observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes. 

 

25.1.4 A todos os competidores que adquirirem o presente Edital, será dado o conhecimento de quaisquer 

impugnações ou pertinentes pedidos de esclarecimentos de dúvidas e suas respectivas respostas, que passarão 

incontinentes a integrar o presente ato convocatório. 

 

25.1.5 - À critério da Administração Pública esta licitação poderá: 
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25.1.6 - Ser anulada se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito 

e devidamente fundamentado.      

25.1.7 - Ser revogada, a juízo da Administração, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse 

público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente para justificar tal conduta. 

 

25.1.8 - Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta licitação, o seguinte: 

 

25.1.9 - A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenização 

ressalvada o disposto no parágrafo único, art. 59, da Lei Federal nº. 8.666/93; 

 

25.1.10 - A nulidade do procedimento licitatório induz à do empenho, ressalvado o disposto na condição 

anterior; 

 

25.1.11 - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e ampla defesa. 

 

25.1.12- A cidade de Pacajá, no estado do Pará, será considerada domicílio dessa Licitação e foro competente 

para dirimir quaisquer dúvidas referentes à licitação e procedimentos de resultantes. 

 

26 - ANEXOS 

 

Fazem parte deste edital, como se nele estiverem transcritos, os seguintes documentos: 

 

ANEXO I-  Planilha Orçamentária (Quantitativos E Preços), Cronograma Físico-Financeiro; 

Composição de BDI, Memorial Descritivo, Caderno de Expecificaçoes Técnicas. 

ANEXO II: Modelo de Carta Proposta; 

ANEXO III: Modelo de Minuta de Contrato;        

ANEXO IV: Modelo da Ordem de Serviços; 

ANEXO V:  Modelo da Carta Credencial; 

ANEXO VI: Modelo de Declaração de recebimento do Edital e seus anexos; 

ANEXO VII: Modelo da Declaração de Visita Técnica e Vistoria do Local; 

ANEXO VIII: Modelo da Declaração de Responsabilidade Técnica; 

ANEXO IX: Modelo de Declaração de Sujeição ao Edital e Inexistência de Fato Superveniente; 

ANEXO X:  Modelo da Declaração de Cumprimentos do Inciso XXXIII do Art. 7º da CF. 

 

Pacajá, 08 de setembro de 2020. 

 

 

 

             Comissão Permanente de Licitação 

                   Presidente 

                   Decreto n° 011/2020 

 

 

___________________________________ 

JACIANE SOUSA OLIVEIRA 

Secretária Municipal de Educação 

Decreto n° 100/2018 

 

___________________________________ 

 HÉLIO DE SOUZA MORAIS 
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ANEXO I TOMADA DE PREÇOS 005/2020-02-SEMED 

 

Anexo I- PLANILHA DE QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, 

COMPOSIÇÃO DE BDI , MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ENCARGOS E 

EXPECIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

  

OBJETO: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRAS DE INFRAESTRUTURA E REFORMAS EM ESCOLAS DA ZONA URBANA DO 

MUNICIPIO DE PACAJÁ. 
  

Item 01: SERVIÇOS DE REFORMAS DA EMEF JARBAS PASSARINHO.   
  

1.1 PLANILHA QUANTITATIVO DE PREÇOS   

           
 SINAPI jun/20   BDI 1,23 

 SEDOP abr/20   

ITEM FONTE CÓDIGO SERVIÇO / MÃO-DE-OBRA UN QUANT. 
PREÇOS 

UNIT. S/ BDI UNIT. C/ BDI TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES           

1.1 SINAPI 97644 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

m² 20,00 
 R$                 
6,72  

 R$                 8,24   R$                    164,87  

1.2 SINAPI 97645 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

m² 25,00 
 R$               
21,96  

 R$               26,94   R$                   673,46  

1.3 SINAPI 97661 
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO 

m 750,00 
 R$                 
0,48  

 R$                 0,59   R$                     441,61  

1.4 SINAPI 97660 
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADA ELÉTRICAS, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

un 50,00 
 R$                 
0,48  

 R$                 0,59   R$                      29,44  

 Subtotal item 1   R$      1.309,38  

                  

2 PASSARELAS           

2.1 SEDOP 250717 
PASSARELA COBERTA C/ TELHAS DE BARRO (PILAR 
6"X3") - (3,00 X 5,00 m) 

m 15,00 
 R$         

1.059,40  
 R$          1.299,57   R$              19.493,49  

2.2 SEDOP 250717 
PASSARELA COBERTA C/ TELHAS DE BARRO (PILAR 
6"X3") - (3,00 X 5,00 m) 

m 10,00 
 R$         

1.059,40  
 R$          1.299,57   R$              12.995,66  

 Subtotal item 2   R$    32.489,15  

                  

3 PISO           

3.1 SINAPI 87251 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACA TIPO 
ESMALTADA, DIMENSÕES DE 45X45cm - PARA O PISO 
DA PASSARELA (3,00 X 5,00) 

m² 15,00 
 R$              
38,00  

 R$                46,61                            699,22  

 Subtotal item 3   R$         699,22  

4 PAREDES E PAINÉIS           

4.1 SINAPI 87520 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 (ESPESSURA 
9CM), PREPARO MANUAL - PARA FECHAMENDO DO 
MURO 

m² 5,00 
 R$              

63,02  
 R$                77,31   R$                   386,53  

 Subtotal item 4   R$                  386,53  
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5 COBERTURA           

5.1 Sinapi 92539 
REVISÃO DA COBERTURA - COM SUBSTITUIÇÃO DE 
TELHAS E MEDEIRAMENTO COMPROMETIDO 

m² 64,00 
 R$              

50,93  
 R$               62,48   R$               3.998,45  

 Subtotal item 5   R$      3.998,45  

                  

6 REVESTIMENTOS           

6.1 Sinapi 87878 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, ARGAMASSA TRAÇO 1:3, 
PREPARO MANUAL 

m² 10,00 
 R$                 

3,77  
 R$                 4,62   R$                      46,25  

6.2 Sinapi 87543 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU 
CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 

m² 10,00 
 R$              

20,32  
 R$               24,93   R$                     249,27  

6.3 Sinapi 96486 MANUTENÇÃO EM FORRO PVC m² 38,00 
 R$              

47,22  
 R$               57,92   R$                 2.201,14  

 Subtotal item 6   R$      2.496,65  

  

7 INTALAÇÕES ELÉTRICAS           

7.1 SEDOP 170081 
PONTO DE LUZ/FORÇA (C/ TUBUL. CX E FIAÇÃO) ATÉ 
200W (ILUM. 35 PTS)(FORÇA 22 PTS)  

UN 57,00 
 R$             

184,48  
 R$            226,30   R$               12.899,19  

7.2 SEDOP 170692 
PONTO P/ VENTILADOR DE PAREDE (C/TUBUL. E 
FIAÇÃO) 

UN 2,00 
 R$               

85,21  
 R$             104,53   R$                   209,05  

7.3 SEDOP 230262 PONTO P/ AR CONDICIONADO  PT 4,00 
 R$            

375,79  
 R$            460,98   R$                1.843,93  

7.4 Sinapi 38194 
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO 
TRADICIONAL (BASE E27 

UN 35,00 
 R$                 

9,05  
 R$                  11,10   R$                   388,56  

7.5 Sinapi 74130/001 DISJUNTOR UNIPOLAR 10A UN 2,00 
 R$               

10,33  
 R$                12,67   R$                     25,34  

7.6 Sinapi 74130/001 DISJUNTOR UNIPOLAR 16A UN 2,00 
 R$               

10,33  
 R$                12,67   R$                     25,34  

7.7 Sinapi 74130/001 DISJUNTOR UNIPOLAR 20A UN 1,00 
 R$               

10,33  
 R$                12,67   R$                     12,67  

7.8 Sinapi 74130/004 DISJUNTOR BIPOLAR 20A UN 6,00 
 R$              

66,75  
 R$                81,88   R$                   491,29  

7.9 Sinapi 74130/006 DISJUNTOR TRIPOLAR 125A UN 1,00 
 R$            

245,09  
 R$            300,65   R$                   300,65  

7.10 Sinapi 74131/006 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, 
EM CHAPA METALICA, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1,00 
 R$            

444,44  
 R$             545,19   R$                    545,19  

 Subtotal item 7   R$     16.741,23  

                  

8 INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS           

8.1 INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIAS 

8.1.1 SEDOP 180299 REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS PT 3,00 
 R$            

346,02  
 R$            424,46   R$                1.273,39  

8.2 INSTALAÇÃO DE ESGOTO 

8.2.1 SEDOP 180214 REVISÃO DAS INSTALAÇÕES DE ESGOTO PT 3,00 
 R$            

295,90  
 R$            362,98   R$                1.088,94  

 Subtotal item 8   R$      2.362,33  

                  

9 PINTURA           

9.1 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

m² 1550,00 
 R$                

13,01  
 R$                15,96   R$             24.737,02  

 Subtotal item 9   R$    24.737,02  

                  

10 ESQUADRIAS           
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10.1 SINAPI 90843 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA (80X210cm) - 
INSTALADA  

UN 7,00 
 R$            

758,34  
 R$            930,26   R$                 6.511,79  

10.2 SINAPI 90842 
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA (70X210cm) - 
INSTALADA  

UN 2,00 
 R$            

747,59  
 R$             917,07   R$                 1.834,14  

10.3 SINAPI 94570 
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO  
COM PARAFUSO, COM VIDRO, PADRONIZADA 

m² 25,00 
 R$            

237,27  
 R$             291,06   R$               7.276,48  

 Subtotal item 10   R$    15.622,40  

                  

11 
APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS 

          

11.1 SINAPI 86931 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM 

UN 2,00 
 R$            

333,30  
 R$            408,86   R$                    817,72  

11.2 SINAPI 86902 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* 
CM, PADRÃO POPULAR 

m² 2,00 
 R$             

201,54  
 R$            247,23   R$                   494,46  

11.3 SINAPI 86906 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 
LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR 

UN 2,00 
 R$               

41,30  
 R$               50,66   R$                     101,33  

 Subtotal item 11   R$       1.413,50  

                  

12 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO            

12.1 SINAPI 37557 
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* 
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

UN 10,00 
 R$               

10,46  
 R$                12,83   R$                     128,31  

12.2 SINAPI 38774 
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, 
BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS 

m² 10,00 
 R$              

22,73  
 R$               27,88   R$                   278,83  

12.3 SINAPI 10892 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO 
QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC 

UN 4,00 
 R$             

177,50  
 R$             217,74   R$                   870,96  

 Subtotal item 12   R$       1.278,10  

  

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES           

13.1 Sinapi 99811 LIMPEZA geral m² 
        

350,00  
 R$                  

2,61  
 R$                 3,20   R$                 1.120,59  

13.2 SEDOP 90068 
PORTÃO DE FERRO 1/2" C/ FERRAGENS (INCL. PINT. 
ANTI-CORROSIVA) - PORTÃOZINHO 

m² 
              

2,10  
 R$             

256,14  
 R$              314,21   R$                   659,83  

13.3 SEDOP 90069 
PORTÃO DE FERRO 1/2" C/ FERRAGENS (INCL. PINT. 
ANTI-CORROSIVA) - PORTÃO GRANDE 

m² 
             

9,00  
 R$            

325,35  
 R$              399,11   R$                3.591,96  

 Subtotal item 13   R$      5.372,39  

TOTAL GERAL DA PLANILHA  R$  108.906,36  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Jaciane Sousa Oliveira 
Secretaria Municipal de 

Educação 

Decreto nº 100/2018 

Thalyson Felipe I. A. Sandim 
Engenheiro Civil 

CREA - PA 151812172-1 
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1.2 CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO   

DBI-22,67% 

                        

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM 

PERIODO DE EXECUÇÃO 
1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 

% da 

Obra Semana Semana Semana Semana Semana 

SERVIÇO VALOR (R$) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$        1.231,48  

100%         

1,12%                       

 R$      1.231,48  

 R$                        

-      

 R$                        

-    

 R$                        

-    

2 PASSARELAS  R$     30.837,09  

  80% 20%     

28,03%                             

 R$                        

-     R$   24.669,67   R$      6.167,42  

 R$                        

-    

 R$                        

-    

3 PISO  R$             690,57  

100%         

0,63%                       

 R$           690,57  

 R$                        

-    

 R$                        

-    

 R$                        

-    

 R$                        

-    

4 PAREDES E PAINÉIS  R$             394,63  

90% 10%       

0,36%                       

 R$           355,17  

 R$              

39,46  

 R$                        

-    

 R$                        

-    

 R$                        

-    

5 COBERTURA  R$        5.562,16  

100%         

5,06%                       

 R$      5.562,16  

 R$                        

-    

 R$                        

-    

 R$                        

-    

 R$                        

-    

6 REVESTIMENTOS  R$        2.641,39  

10% 90%       

2,40%                       

 R$           264,14   R$      2.377,25  

 R$                        

-    

 R$                        

-    

 R$                        

-    

7 INTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$     17.266,12  

    100%     

15,69%                 

 R$                        

-    

 R$                        

-     R$   17.266,12  

 R$                        

-    

 R$                        

-    

8 
INTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS 
 R$        3.000,00  

100%         

2,73%                       

 R$      3.000,00  

 R$                        

-    

 R$                        

-    

 R$                        

-    

 R$                        

-    

9 PINTURA  R$     24.718,01  

      100%   

22,47%                 

 R$                        

-    

 R$                        

-    

 R$                        

-     R$   24.718,01  

 R$                        

-    

10 ESQUADRIAS  R$     15.782,23  

        100% 

14,34%                 

 R$                        

-    

 R$                        

-    

 R$                        

-    

 R$                        

-     R$   15.782,23  

11 

APARELHOS, LOUÇAS, 

METAIS E ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 

 R$        1.419,22  

100%         

1,29%                       

 R$      1.419,22  

 R$                        

-    

 R$                        

-    

 R$                        

-    

 R$                        

-    

12 
SISTEMA DE PREVENÇÃO E 

COMBATE À INCÊNDIO  
 R$        1.909,60  

        100% 

1,74%                 

 R$                        

-    

 R$                        

-    

 R$                        

-    

 R$                        

-     R$      1.909,60  

13 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 
 R$        4.569,48  

        100% 

4,15%                 

 R$                        

-    

 R$                        

-    

 R$                        

-    

 R$                        

-     R$      4.569,48  

VALOR DO CRONOGRAMA (R$)  R$  110.021,99   R$   12.522,74   R$   27.086,39   R$   23.433,54   R$   24.718,01   R$   22.261,32  
100,00% 

PERCENTUAL DO PERIODO (%) 100% 11,38% 24,62% 21,30% 22,47% 20,23% 
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1.3 COMPOSIÇÃO DE BDI  

 

 

 

 COMPOSIÇÃO BDI   

    

  
Item Componente do BDI 

Adotado 

(%)   

  1.0 DESPESAS INDIRETAS     

  1.1 Administração Central 3,00%   

  1.2 Risco 0,97%   

  1.3 Seguro e garantia 0,80%   

    Total da Administração Central 4,77%   

  2.0 DESPESAS FINANCEIRAS     

  2.1 Despesas Financeiras 0,59%   

    Total da Administração Financeiras 0,59%   

  3.0 Lucro     

  3.1 Lucro 6,16%   

    Total do Lucro 6,16%   

  4.0 Tributos     

  4.1 ISS 3,00%   

  4.2 Cofins 3,00%   

  4.3 PIS 0,65%   

  4.4 CPRB 4,50%   

    Total do Tributos 11,15%   

  BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) 22,67%   

       

       

  

 

 
 

    

       

    = 22,67%  

       

       

  
 

    

       

  Variáveis Constantes da Fórmula    

  AC = Taxa Representativa da Administração Central    

  S = Taxa Representativa de Seguros    

  R = Taxa Representativa de Riscos    

  G = Taxa Reprensentativa de Garantias    

  DF = Taxa Representativa de Despesas Financeiras     

  

T = Taxa Representativa de Incidência Tributos/Impostos (PIS + CONFINS + ISS + 

CPRB)   

  L = Taxa Representativa de Lucro/Remuneração    
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1.4 MEMORIAL DESCRITIVO   

 

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
Estas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento se aplicam às obras de reforma e 

ampliação da EMEF JARBAS PASSARINHO, em Pacajá no Estado do Pará. 

A fiel observância destas Especificações Técnicas pela CONTRATADA, assim como das orientações 

e recomendações emanadas pela Prefeitura Municipal de Pacajá, são condições básicas para a aceitação 

das obras realizadas e a sua Medição e Pagamento. 

Fazem parte integrante das presentes Especificações Técnicas, quando aplicáveis: 

 O decreto 1.724 de 11/11/1977 que estabelece as normas e métodos de execução para obras e 

edifícios públicos; 

 As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

 Especificações e recomendações do CREA, CONFEA, REDE CELPA, COSANPA, TELEMAR, 

CORPO DE BOMBEIROS e IBAMA. 

No caso de divergências entre as Especificações Técnicas e os desenhos de projeto, prevalecerão sempre 

as Especificações Técnicas. 

Os valores dos insumos afins, que não constarem explicitamente na Planilha de Quantidades e Preços, 

deverão ser considerados nas composições de preços dos referidos serviços. 

A alternativa de utilização de materiais ou equipamentos similares, àqueles cujas características são 

determinadas por estas Especificações Técnicas é de critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Pacajá. 

A CONTRATADA ficará obrigada a manter na obra, um livro diário de obra e ocorrências, destinado 

a anotações, pela CONTRATADA, de todas as ocorrências diárias sobre o andamento da obra, bem como 

assinatura e observações a serem assinadas pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá. 

Todo material a ser utilizado na obra deverá ser previamente aprovado pela Prefeitura Municipal de 

Pacajá antes da sua aplicação. 

Toda solicitação e comunicado referente à obra serão realizados através de ofício, memorando ou carta, 

e registrados no diário de obra. 

A CONTRATADA será obrigada a retirar do canteiro, dentro do prazo de 72 horas, qualquer material 

ou equipamento impugnado pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá, caso o mesmo não 

atenda as exigências desta especificação. 

A CONTRATADA manterá no canteiro de obra uma sala com mesa e cadeira destinada à utilização 

da fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá. 

A CONTRATADA deverá manter em tempo integral, um engenheiro responsável pelo 

acompanhamento da obra, bem como dimensionar suas equipes de trabalho com profissionais habilitados 

e em número suficiente para conduzir os serviços dentro do cronograma adotado para a execução da obra. 

A CONTRATADA deverá manter vigilância ininterrupta no canteiro da obra, até o recebimento 

definitivo da obra sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Pacajá. 

II. CONDIÇÕES GERAIS 

Os itens relacionados abaixo não serão objeto de medição e pagamento separadamente, devendo os 

Proponentes diluir os respectivos custos em seus preços unitários, quando da elaboração da Proposta: 

 Execução e manutenção dos caminhos de serviço e eventuais acessos, inclusive com iluminação e 

sinalização dos locais de trabalho; 

 Execução e manutenção permanente de desvios de tráfego, bem como da correspondente sinalização 

preventiva; 

 Seguro contra riscos e danos de qualquer natureza; 

 Operação e manutenção de todas as instalações de serviços; 

 Fornecimento e devida estocagem de materiais, equipamentos e ferramentas, incluídas as eventuais 

perdas, danos, extravios, furtos e roubos; 
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 Provimento de mão-de-obra especializada ou não, local ou não, direta e indireta, em quantidade e 

qualidade compatíveis com os serviços a serem executados, bem como as respectivas despesas com 

assistência médico-hospitalar e ambulatorial e com alimentação, além dos custos com horas extras, 

adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, e todas as demais obrigações sociais, 

trabalhistas e previdenciárias afins, previstas em lei; 

 Os serviços topográficos para fins de locação das obras, bem como para fins de delimitação de áreas 

para a medição e acompanhamento dos serviços, que inclui o provimento de pessoal e 

equipamentos. 

 Independentemente do número de trabalhadores e da existência ou não de cozinha, haverá local 

exclusivo para aquecimento de refeições, dotado de equipamento adequado e seguro; 

 É obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores, por meio de 

bebedouro, sendo proibido o uso de copos coletivos; 

 Todas as áreas deverão ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza, sendo 

dedetizadas preferencialmente a cada 6 (seis) meses; 

 Operação e manutenção do canteiro de obras e acampamento que inclui, sem se limitar, os 

escritórios, galpões e pátios para a estocagem de materiais, ferramentas e equipamentos e para o 

beneficiamento de matérias-primas de qualquer natureza, os alojamentos ocupados pelo pessoal da 

CONTRATADA, os refeitórios, os ambulatórios, os vestiários e demais instalações requeridas, 

conforme estabelecido em lei, além do mobiliário e demais bens patrimoniais necessários; 

 Fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC); 

 Transportes internos e externos de materiais, máquinas, equipamentos e pessoal; 

 Honorários advocatícios e despesas processuais, além dos custos com eventuais reclamações 

trabalhistas do pessoal da CONTRATADA; 

 Depreciação, operação e manutenções preventiva e corretiva de equipamentos; 

 Despesas com elaboração e reprodução de relatórios e projetos de serviços adicionais àqueles 

fornecidos pela Prefeitura Municipal de Pacajá, bem como de suas cópias digitais; 

 Todos os tributos previstos em lei, que inclui, sem se limitar, os seguros, taxas, impostos e outros 

tributos de qualquer natureza, conforme o estabelecido na legislação vigente, inclusive de caráter 

parafiscal; 

 Juros e encargos financeiros, excluídas as despesas financeiras referidas ao período de 

processamento das faturas, tendo em vista a legislação em vigor; 

 Lucro da CONTRATADA, e tudo o mais necessário à perfeita execução dos serviços. 

A obra deverá ser legalizada junto aos órgãos competentes: CREA, Prefeitura Municipal, INSS e 

outros, sendo que ao final dos serviços a CONTRATADA deverá fornecer a Certidão Negativa de 

Débito (CND) do INSS. 

Caberá à CONTRATADA, ainda, providenciar, junto à Prefeitura Municipal de Tucuruí, toda a 

documentação necessária ao pleno desenvolvimento dos serviços, inclusive licenças ambientais das 

jazidas para a obtenção de materiais de construção e para a implantação do canteiro de obras, bem como 

para o início dos serviços. 

Após a conclusão de todas as atividades envolvidas na construção, a Prefeitura Municipal de 

Pacajá fará uma inspeção final, constatando a fidelidade da construção às Especificações Técnicas, 

elementos de projeto e orientações emanadas pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá, 

sem que esse fato isente a Contratada de suas responsabilidades. 

A CONTRATADA deverá de imediato, tomar, às suas expensas, todas as providências requeridas 

para os reparos e/ou correções que se fizerem necessários para que os serviços estejam plenamente de 

acordo com as Especificações Técnicas, elementos de projeto e demais orientações emanadas pela 

Prefeitura Municipal de Pacajá. 
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A CONTRATADA deverá ter proteção contra os riscos de acidentes de seus empregados ou de 

seus subcontratados, independentemente de transferência destes riscos a companhias ou institutos 

seguradores. 

Em caso de acidente no canteiro de obras, a CONTRATADA deverá prestar socorro imediato às 

vítimas, paralisando os serviços nas circunvizinhanças do local do acidente e, em seguida, comunicar o 

fato a Prefeitura Municipal de Pacajá. 

No que concerne ao presente Documento, todas as obrigações imputadas à CONTRATADA 

deverão ser estendidas também a seus eventuais subcontratados. 

III. CONDIÇÕES DO PRÉDIO – REFORMA 

ÍTEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

REMOÇÃO DE PORTAS 
Deverá ser realizada a remoção de todas as portas danificadas e trocadas por 

novas, portas indicadas no orçamento e projeto 

REMOÇÃO DE JANELAS 
Deverá ser realizada a remoção de todas as janelas danificadas e trocadas 

por novas, portas indicadas no orçamento e projeto. 

REMOÇÃO DE CABOS 

ELÉTRICOS 

Deverá ser realizada a remoção de toda a instalação elétrica, para instalação 

de nova rede elétrica. 

REMOÇÃO DE 

INTERRUPTORES / 

TOMADAS ELÉTRICAS 

Deverá ser realizada a remoção de toda a instalação elétrica, para instalação 

de nova rede elétrica. 

2.0 PASSARELAS 

ÁREA COBERTA - 

REFEITÓRIO 

Serviço de construção de uma área coberta para ser utilizada com refeitório. 

Sendo a cobertura em telha cerâmica, estrutura em madeira e piso cerâmico. 

Como especificado em planilha e projeto. 

PASSARELA COBERTA - 

ENTRADA 

Deverá ser construida um passarela coberta na entrada da escola. Passarela 

coberta, com estrutura de madeira e piso grosso. Como especificado em 

planilha e projeto. 

3.0 PISO 

REVESTIMENTO PISO 

CERÂMICO 

Será realizado a assentamento do piso cerâmico do refeitório, tipo e 

tamanho especificado em projeto. 

4.0 PAREDES E PAINÉIS 

ALVENARIA EM 

BLOCOS CERÂMICOS 
Será realizado o fechamento do muro localizado proximo ao novo refeitório. 

5.0 COBERTURA 

SERVIÇO DE REVISÃO E 

RECUPERAÇÃO 

Será realizado um serviço de revisão e correção a cobertura existente do 

colégio. Sendo necessario a substituição de qualquer elemento que cause 

algum tipo de risco a segurança, como tambem a substituição de telhas 

quebradas. 

6.0 REVESTIMENTO 

CHAPISCO APLICADO 

EM ALVENARIA 
Serviço de chapisco na área de fechamento do muro. 

MASSA ÚNICA 
Serviço de massa única para recebimento de pintura na área de fechamento 

do muro. 

MANUTENÇÃO DE 

FORRO 

Deverá ser realizado a manutenca e correção de todo os elementro dos 

forros da cobertura, sendo necessario a troca das folhas de PVC danificadas. 

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
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PONTO DE LUZ E 

FORÇA 

Deverá ser construido novos pontos de luz e força para todas as areas da 

escola, pontos indicados em projetos. 

PONTO PARA 

VENTILADOR 
Deverá ser construido dois pontos de ventiladores para as areas da cozinha. 

PONTO PARA AR 

CONDICIONADO 

Deverá ser construido novos pontos de energia para ar condicionado 

localizados nas salas de aula. 

LÂMPADA LED  
As lampadas instaladas na nova instalação elétrica deverão ser todas em 

LED, 45w ou equivalentes. 

DISJUNTOR 
Disjuntores para o novo sistema de instalações elétricas, como indicados em 

projetos. 

QUADRO DE 

DISTRIBUIÇÃO 

Quadro de distribuição para recebimento dos dijuntores da nova instalação 

elétrica. 

8.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

INSTALAÇÃO DE 

ÁGUAS FRIAS 

Deverá ser realizado a revisão e manutenção de todos os elementos 

hidraulicos da instalação, e substituição dos elementos danificados. 

INSTALAÇÃO DE 

ESGOTO 

Deverá ser realizado a revisão e manutenção de todos os elementos de 

esgoto, e substituição dos elementos danificados. 

9.0 PINTURA 

APLICAÇÃO DE 

PINTURA 

Deverá ser realizado a pintura de todos o perimetro da construção. Com 

pintura latex, cor a ser escolhido pela administração da escola. 

10.0 ESQUADRIAS 

PORTA 

Devera ser instalada portas de madeira, com dimensões indicadas em 

orçamento. As portas deveram ser em madeira, e receber camada de pintura 

protetiva. 

JANELA 
Devera ser instalada janelas de aluminio de correr, com duas folhas e grade 

de proteção em aluminio, folhas em vidro.  

11.0 APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 

VASO SANITÁRIO 
Deverá ser instalado novo vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, em 

louça branca, nos banheiros da escola. 

LAVATÓRIO 
Deverá ser instalado novo lavatório em louça branca com coluna, padrão 

popular. 

TORNEIRAS Instalação de torneira para o lavarório dos banheiros. 

12.0 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 

SISTEMA DE 

PREVENÇÃO 
Deverá ser realiada a instalação dos elementos de segurança indicados nas 

planilhas orçamentárias.  

13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

SERVIÇO DE LIMPEZA 

FINAL Deverá ser executada uma limpeza após conclusão. 

PORTÃO DE FERRO 
Devera ser instalado dois novos portões de ferro em posição indicado em 

projetos. 

 
 

Jaciane Sousa Oliveira 
Secretaria Municipal de Educação 

Decreto nº 100/2018 

Thalyson Felipe I. A. Sandim 
Engenheiro Civil 

CREA - PA 151812172-1 
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1. PRÁTICA GERAL DE CONSTRUÇÃO 

1.1. OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes gerais para a execução de serviços e obras de construção, complementação, 

reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações. 

1.2. TERMNINOLOGIA GERAL 

Para os estritos efeitos desta pratica, são adotadas as seguintes definições: 

 Administração 

Órgão, entidade ou unidade administrativa da Administração Publica; 

 Caderno de Encargos 

Parte do Edital de Licitação, que tem por objetivo definir o objeto da licitação e do sucessivo contrato, 

bem como estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para a sua 

execução. 

 Contratada 

Empresa ou profissional contratado para a execução de serviços e obras de construção, 

complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações. 

 Contratante 

Órgão central, setorial ou seccional que contrata a execução de serviços e obras de construção, 

complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações. 

 Fiscalização  

Atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e seus prepostos, objetivando a verificação 

do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos. 

 Licitação 

Procedimento administrativo destinado a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração. 

1.3. CONDIÇÕES GERAIS 

Deverão ser obdecidas as seguintes condições gerais: 
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1.3.1. Subcontratação 

A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar todos os serviços e obras 

objeto do contrato. 

A Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços se a subcontratação for admitida no 

contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo Contratante. 

Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços e obras, a Contratada realizará a 

supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá perante o Contratante 

pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

1.3.2. ART/RRT da ObraA ART/RRT deverá ser apresentada após a assinatura do contrato, 

preferencialmente antes ou no início do desenvolvimento da atividade, para evitar a cobrança 

de multas. A Resolução Nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do CONFEA determina que 

nenhuma obra ou serviço poderá ter início sem o devido registro. 

 

1.3.3. Legislação, Normas e Regulamentos 

A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas 

federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas 

subcontratadas e fornecedores. Durante a execução dos serviços e obras, a Contratada deverá: 

 Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição, 

na forma das disposições em vigor;  

 Obter junto à SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente a autorização de transporte e 

disposição de resíduos sólidos da Construção Civil;  

 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação 

social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e 

obras objeto do contrato; 

 Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros 

exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na condição de única e responsável por acidentes e danos 

que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos 

serviços e obras objeto do contrato;  

 Efetuar o pagamento 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 e obras. 

  

1.3.4. Projeto dos Serviços e Obras 

O Contratante fornecerá à Contratada todos os projetos executivos que compõem o objeto do 

contrato, de conformidade com as disposições do Caderno de Encargos. 

A Contratada deverá executar os serviços e obras em conformidade com desenhos, memoriais, 

especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e instruções contidas no 

Caderno de Encargos.  

Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente estudados pela Contratada, antes e 

durante a execução dos serviços e obras, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual 

incoerência, falha ou omissão que for constatada. 

Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo Contratante será efetivado 

pela Contratada sem a prévia e expressa autorização da Fiscalização, respeitadas todas as disposições e 

condições estabelecidas no contrato. 

Todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução dos serviços e obras serão 

documentadas pela Contratada, que registrará as revisões e complementações dos elementos integrantes do 

projeto, incluindo os desenhos “como construído” (as built). 

Desde que prevista no projeto, a Contratada submeterá previamente à aprovação da Fiscalização 

toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a ser considerada na 
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execução dos serviços e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência, 

de conformidade com os requisitos e condições estabelecidas no Caderno de Encargos. 

Os projetos de fabricação e montagem de componentes, instalações e equipamentos, elaborados com 

base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metálicas, caixilhos, elevadores, 

instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e de utilidades, deverão ser previamente submetidos à 

aprovação da Fiscalização. 

 

1.3.5. Segurança e Saúde no Trabalho 

Antes do início dos trabalhos, a Contratada deverá apresentar à Fiscalização as medidas de 

segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços e obras, em atendimento aos princípios e 

disposições da NR 18 - Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção. 

A Contratada fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos 

pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos especiais de 

segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, de 

conformidade com a natureza dos serviços e obras em execução. 

A Contratada manterá organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações do canteiro 

de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando 

e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral. 

A Contratada deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de pessoas 

e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de equipamentos de 

combate a incêndio. 

A Contratada manterá no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e brigada 

de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor. 

Caberá à Contratada comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade 

competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a 

execução dos serviços e obras, inclusive princípios de incêndio. 

Cumprirá à Contratada manter no canteiro de serviço medicamentos básicos e pessoal orientado 

para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execução dos trabalhos, nos termos da NR 

18. 

Caberá à Contratada manter vigias que controlem a entrada e saída de materiais, máquinas, 

equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de 

serviço. 

O Contratante realizará inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o 

cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos 

de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos 

trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e 

saúde no trabalho. 

 

1.3.6. Interferências com as Redes de Concessionárias 

Nas intervenções em vias públicas e calçadas, quando houver, deverão ser previamente investigadas 

a existência de interferências das redes de equipamentos existentes que poderão ser atingidas a fim de 

solicitar, através da Secretária de Obras, a intervenção das Empresas Concessionárias para que 

providenciem o cadastro de suas redes e remanejamento destas, quando for necessário. 

 

1.3.7. Execução dos Serviços e Obras 

Durante a execução dos serviços e obras, a Contratada deverá: 

 Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços e obras, 

como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo 

até o seu recebimento definitivo;  



Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 
Secretaria Municipal de Educação 

Fundo Municipal de Educação 

CNPJ: 28.533.284/0001-09 

============================================================================= 
Avenida João Miranda dos Santos, 69, Novo Horizonte – CEP: 68485-000 

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

 

 Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em número, 

qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato;  

 Providenciar para que os materiais, mão – de - obra e demais suprimentos estejam em tempo hábil 

nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de 

execução dos serviços e obras objeto do contrato;  

 Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, inclusive os 

destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que 

vierem a incidir sobre o objeto do contrato;  

 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e plano de 

execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o 

desenvolvimento dos trabalhos;  

 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos construtivos 

originalmente previstos no plano de execução dos serviços e obras;  

 Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução determinados pela Fiscalização; 

 Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinário que 

ocorra no local dos trabalhos; 

 Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança do local 

dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades executivas; 

 Elaborar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados de conformidade 

com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos; 

 Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como água, esgotos, gás, 

energia elétrica e telefones; 

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

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

(Habite-se ou Certificado de Conclusão), o Corpo de Bombeiros (Prevenção e Combate a Incêndio), 

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

concessionárias de gás, água e esgotos (Instalações Hidráulicas, Sanitárias e Gás Combustível) a 

órgão ambiental competente (Licença Ambiental de Operação - LO); 

 Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo pessoal, 

máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando todas 

as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.  

 

1.3.8. Responsabilidade 

Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a Contratada responderá 

por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a 

reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, 

independentemente de qualquer pagamento do Contratante. 

Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou 

imperfeições apontadas, poderá o Contratante efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios 

próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em 

dívida líquida e certa da Contratada. 

A Contratada responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou 

pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus 

funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou 

inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o 

Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções 

monetárias e acréscimos de mora. Normas Ambientais 

1.4. NORMAS AMBIENTAIS COMPLEMENTARES; 
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1.4.1. Introdução 

Essas normas devem ser consideradas pelas empreiteiras desde o planejamento de suas atividades 

até o total encerramento das obras e desmobilização dos canteiros, com o objetivo de que essas não 

provoquem alterações negativas ao meio ambiente ou que as mudanças inevitáveis sejam minimizadas ou 

compensadas por medidas de proteção ambiental. 

Como a tipologia de obras na cidade é muito diversificada, as normas indicadas não se aplicam em 

sua totalidade, ficando cada empreiteira obrigada a obedecer a aquelas referentes ao seu contrato, devendo 

Projetista e Empreiteira adotar medidas e procedimentos que visem, preventiva ou corretivamente, proteger 

o meio ambiente, evitando ou minimizando impactos, ficando a Fiscalização responsável por indicar quais 

normas são aplicáveis. 

Aspectos como desapropriação, revegetação e paisagismo, especificações para utilização e 

recuperação de áreas de obtenção de material e outros assuntos de interesse ambiental, tratados ou não nos 

projetos, devem ser considerados pelas empreiteiras na execução das obras.  

Além das Normas estabelecidas neste item, deverão ser consideradas, no que couber, as disposições 

das leis em vigor que regem o assunto. 

 

1.4.2. Instalações Provisórias 

As instalações provisórias de água e esgoto devem garantir a coleta, condução e destinação do 

esgoto a ser produzido durante todo o período de construção do empreendimento. Preferencialmente, devem 

ser aproveitadas as instalações hidrossanitárias existentes para uso privativo do pessoal lotado na obra. As 

instalações provisórias de esgoto, também devem ser ligadas à rede coletora local da concessionária. No 

caso da inexistência desta rede coletora, a Empreiteira construirá fossa(s) e sumidouro(s) executados em 

atendimento à melhor técnica, de forma a atender a demanda exigida pela necessidade dos operários lotados 

na obra.  

As instalações elétricas provisórias, inclusive fiação e demais dispositivos elétricos, devem 

obedecer à todas as Normas, Posturas, Regulamentos e determinações da Concessionária local e nos casos 

omissos, obedecer às correspondentes Normas da ABNT. Preferencialmente, devem ser aproveitadas as 

instalações elétricas existentes para uso privativo do pessoal lotado na obra. Todas as despesas provenientes 

do consumo, assim como as correspondentes taxas de ligação de energia elétrica do canteiro da obra, 

durante todo o período da construção, estendendo–se até a data da inauguração do empreendimento, são de 

inteira responsabilidade da Empreiteira. 

 

1.4.3. Placa da Obra 

A(s) placa(s) da obra deverá(ão) ser colocada(s) em locais bem visíveis definidos pela Fiscalização, 

conforme modelo padronizado a ser fornecido por esta última, nas dimensões indicadas em especificação 

própria, sempre obedecendo ao padrão de cor, tamanho, e procedimentos próprios, ficando seus custos a 

cargo da Empreiteira de acordo com a sua planilha orçamentária. 

 

1.4.4. Limpeza do Terreno 

A completa limpeza do terreno, além de remoção de totalidade do material produzido por esta 

operação, deve ser precedido da devida licença municipal. Sempre que possível proceder a estocagem do 

solo retirado e sua posterior utilização para os projetos paisagísticos e de plantio de árvores. Será procedida, 

obrigatoriamente, no decorrer da obra, periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a ser 

produzidos pelos processos construtivos e que tenham sido acumulados no terreno. 

 

1.4.5. Demolições e Retiradas 

As demolições serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomando todos os devidos cuidados, 

de forma a se evitar qualquer dano a terceiros. A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos 

provenientes destas demolições serão executados pela Empreiteira, de acordo com as exigências e normas 

da municipalidade local, cujos ônus são de inteira responsabilidade da Empreiteira. Os materiais 
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remanescentes das demolições e considerados passíveis de reaproveitamento serão removidos e 

transportados pela Empreiteira, para depósitos indicados pela Fiscalização. 

 

1.4.6. Movimentação de Terra 

O movimento de terra compreende todo o procedimento executivo de corte e aterro do terreno 

natural, seja manual ou com utilização de equipamentos mecânicos, cujo objetivo básico é atingir o nível 

planimétrico previsto no projeto ou aquele adotado e autorizado pela Fiscalização. O material proveniente 

de outros locais destinado a aterro deve ser obtido de áreas licenciadas. Os materiais não reaproveitáveis 

devem ser destinados a locais devidamente licenciados ambientalmente. 

1.4.7. Carga e Transporte Manual e Mecânico 

Ficam a cargo da Empreiteira, as despesas com transportes decorrentes da execução dos serviços de 

preparo do terreno, escavação e aterro. Estes serviços devem ser executados de forma a não causar nenhum 

transtorno ao tráfego local, assim como não promover nenhuma retenção ou perturbação do trânsito de 

pedestre e de veículos. 

 

1.4.8. Canteiro de Obras 

Fica a critério da Empreiteira a elaboração do layout do canteiro, no que se refere ao posicionamento 

dos elementos componentes, ficando apenas a condição da Fiscalização aprovar previamente a distribuição 

desses elementos no canteiro. É recomendado que edificações existentes devam ser, preferencialmente, 

aproveitadas para instalação do canteiro. 

Após a aprovação por parte da Fiscalização, a Empreiteira deverá solicitar o licenciamento 

ambiental para instalação do canteiro. Deve ser apresentado, ainda, à Fiscalização um plano executivo para 

a implantação, utilização e desmobilização do canteiro. 

1.4.9. Áreas de Obtenção de Material e de Bota Fora 

Definidos os locais de obtenção de material e de bota–fora e de disposição dos resíduos sólidos da 

construção civil, a Empreiteira deverá informar ao Órgão Ambiental Competente as fontes e locais 

selecionados especificando: tipo, volume e ser utilizado, transporte e acondicionamento, média de 

caminhões/ dia e rota de transporte, horários, local de obtenção do material, nome do proprietário, posição 

quanto ao licenciamento em andamento ou a ser iniciado. 

 

1.5. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 

A execução dos serviços e obras de construção, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto 

de edificações, deverá atender também às seguintes Normas e Práticas Complementares: 

 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos; 

 Normas da ABNT e do INMETRO; 

 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas 

de concessionárias de serviços públicos; 

 Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA; 

 Código de Obras e Posturas do Município de Pacajá. 

  

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1.1. Remoção de Portas, de forma manual, sem reaproveitamento 

Serviço de remoção das portas que apresentam defeitos para que seja realizada a instalação de uma nova 

porta. 

2.1.2. Remoção de Janelas, de forma manual, sem reaproveitamento 

Serviço de remoção das janelas que apresentam defeitos para que seja realizada a instalação de uma nova 

porta. 
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2.1.3. Remoção de Cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento 

Serviço de remoção do cabeamento elétrico para a realização da instalação dos novos cabos de energia 

elétrica.  

2.1.4. Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento 

Serviço de remoção das tomas e interruptores com defeitos e preparação para instalação das nova peças.  

2.2. PASSARELAS 

2.2.1. Passarela Coberta c/ telhas de barro (pilar 6”x3”) – (3,00 x 5,00m) 

Serviço de execução de passarela com cobertura de telha de barro. Deverá ser realizada uma 

passarela iniciando com serviço de fundação (viga baldrame e fundação corrida), cimentado liso com junta 

de dilatação de madeira. A infraestrutura deverá receber camada impermeabilizadora. Os encaibramento e 

ripamento deveram receber verniz poliuretano e telha cerâmica tipo plan. 

2.2.2. Passarela Coberta c/ telhas de barro (pilar 6”x3”) – (2,00 x 5,00m) 

Serviço de execução de passarela com cobertura de telha de barro. Deverá ser realizada uma 

passarela iniciando com serviço de fundação (viga baldrame e fundação corrida), cimentado liso com junta 

de dilatação de madeira. A infraestrutura deverá receber camada impermeabilizadora. Os encaibramento e 

ripamento deveram receber verniz poliuretano e telha cerâmica tipo plan. 

2.3. PISO 

2.3.1. Revestimento cerâmico para piso com placa tipo esmaltada, dimensões de 45cm x 45cm 

(para o piso da passarela 3,00 x 5,00m 

O piso cerâmico da linha técnica PEI V, dimensões 45 x 45 cm, assentada com argamassa 

industrializada, Rejunte Quartizolit na cor cinza platina (e=2mm), incluindo rodapé, deverá ser 

perfeitamente plano e esquadrejado, devendo apresentar textura homogênea compacta, isenta de fragmentos 

calcários ou qualquer material estranho. Deverá apresentar aresta viva, face plana, coloração uniforme, sem 

rachaduras e dimensões perfeitamente regulares. 

O armazenamento e o transporte da cerâmica serão realizados de modo a evitar quebras, trincas ou 

contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. As caixas serão empilhadas e agrupadas 

por tipo e descriminação da área a que se destinam. 

Antes do assentamento será verificado se todos os elementos embutidos estão efetivamente instalados 

e testados, devendo a Contratada inspecionar o nivelamento e a qualidade do acabamento da camada 

niveladora. Após a verificação, a camada niveladora deverá ser lavada e cuidadosamente limpa. Quando 

recortado em locais de caixas de passagem ou outros elementos embutidos no piso, o material cerâmico 

não deverá apresentar rachaduras e/ou emendas. 

Seu assentamento será feito de modo a deixar juntas alinhadas, utilizando argamassa industrializada 

específica para uso interior. 

Após o assentamento de cada peça cerâmica, a mesma será pressionada contra a argamassa de 

assentamento, e posteriormente com auxilio de uma régua de alumínio, será verificado o nivelamento das 

bordas de sua superfície. Aquelas que estiverem salientes serão levemente batidas com martelo de borracha 

até eliminar os ressaltos. 

Completada a pega da argamassa de assentamento, será verificada a perfeita colocação das cerâmicas e 

substituindo as que apresentarem sonoridade inadequada, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal 

de Pacajá. 

Quando não especificado de forma diferente, as juntas serão corridas e rigorosamente alinhadas. A 

espessura das juntas será de acordo com as características e dimensões da cerâmica observando-se as 

recomendações do fabricante. 

Decorrido 24 horas do seu assentamento inicia-se a limpeza das juntas com auxílio de escovas e 

vassoura de piaçava.  

O rejuntamento será executado com argamassa industrializada própria para rejunte e seguirão as 

orientações do fabricante. 

Após a cura da argamassa de rejuntamento, as superfícies cerâmicas serão lavadas com sabão neutro, 

água limpa com auxílio de escova de nylon e vassoura de piaçava. 
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2.4. PAREDES E PAINÉIS 

2.4.1. Alvenaria de Vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 (espessura 

de 9cm), preparo manual – para fechamento do muro 

As paredes serão construídas na espessura indicada em projeto, com alvenaria de tijolo cerâmico furado 

9 x 19 x 19 cm, assentados com argamassa de cimento e areia na proporção volumétrica de 1:6 com adição 

de impermeabilizante apropriado para argamassa, previamente aprovado pela fiscalização da Prefeitura 

Municipal de Pacajá. 

As faces e o respaldo das alvenarias de marcação serão completamente impermeabilizados, com 

argamassa de cimento e areia na proporção volumétrica 1:3 com adição de impermeabilizante apropriado 

para argamassa. 

A finalidade da alvenaria de marcação é proporcionar, que todos os ambientes da edificação estejam 

fielmente aprumados, esquadrejados e garantir que a impermeabilização bloqueie o efeito da capilaridade. 

Depois de concluída a impermeabilização da alvenaria de marcação será dada à continuidade da 

alvenaria de vedação. As paredes deverão obedecer fielmente às dimensões, alinhamentos e espessuras 

indicadas nos desenhos de projeto e serão assentadas com argamassa apropriada para cada caso. Tijolos, 

blocos e elementos vazados serão previamente molhados antes do seu emprego, serão assentados formando 

fiadas corretamente niveladas, alinhadas e aprumadas. 

Quando os pilares forem concretados antes da execução da alvenaria as amarrações serão executadas 

com vergalhões de aço, Ø 4,2 mm de 1200 mm distribuídos ao longo da altura do pilar, a cada 60 

centímetros ou conforme determinação da Prefeitura Municipal de Pacajá. 

Todo parapeito, platibanda, guarda-corpo e parede baixa de alvenaria, deverão ser respaldados com 

amarração em cinta de concreto armado ou ferro Ø 6,3 mm. 

Sob todos os vãos das janelas deverão ser usados contra - vergas e sobre os vãos das portas e janelas 

deverão ser usadas vergas em concreto armado, convenientemente dimensionadas com o mínimo de 30 cm 

de apoio para cada lado. Para a execução de vergas e contra - vergas em paredes de alvenaria com tijolos 

de 10 cm de espessura serão usados 4 ferros de Ø 6,3 mm e estribos de Ø 4,2 mm a cada 15 cm, com 

comprimento do vão  acrescido 60 cm. 

 

2.5. COBERTURA 

2.5.1. Revisão da cobertura do colégio existente 

Deverá ser executado na obra os serviços de recuperação da cobertura, com reposição de telhas 

cerâmicas tipo plan e reposição de telhas tipo fibrocimento, inclusive madeiramento. Os serviços de revisão 

devem contemplar troca, fornecimento e instalação de telhas e peças de madeira a fim de se obter uma 

cobertura sem goteiras, assim como assegurar segurança da mesma. Não será admitida instalação de peças 

velhas, usadas ou que não se encontrem em conformidade com as Normas Brasileiras. Ao término dos 

serviços de revisão toda a cobertura, os mesmos serão submetidos à avaliação da Fiscalização da Prefeitura 

Municipal de Pacajá, caso a mesma desconsidere algum serviço ou julgue necessário os serviços deverão 

ser refeitos não cabendo nenhum custo adicional à Contratante. 

2.6. REVESTIMENTO 

2.6.1. Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, argamassa traço 1:3, 

preparo manual 

Será aplicada, sobre a superfície a revestir, uma camada regular de argamassa forte denominada 

chapisco. 

O chapisco será feito com argamassa fluida na proporção volumétrica de 1:3 (cimento e areia grossa), 

quando indicado, com adição de aditivo adesivo. 

A argamassa deverá ser projetada energicamente, de baixo para cima, contra a superfície a ser revestida 

com chapisco, se fará tanto nas superfícies verticais ou horizontais de estruturas de concreto, como também 

nas superfícies verticais de alvenaria, para posterior revestimento. A espessura do chapisco será de 5 mm. 
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A aplicação deverá ser feita sobre superfície limpa com vassoura e previamente umedecida o suficiente 

para que não ocorra a absorção da água necessária à cura da argamassa. 

O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco tornar-se tão firme que não possa ser 

removido com a mão e depois de decorridas, no mínimo 24 horas de sua aplicação. 

2.6.2. Massa única, para recebimento de pintura ou cerâmica, em argamassa industrializada 

Será aplicada sobre a superfície chapiscada tanto nas paredes internas como nas paredes externas, 

onde indicado no desenho de projeto, uma camada de argamassa para massa única (emboço paulista) de 

cimento, cal e areia fina peneirada na proporção volumétrica de 1:6, com espessura de 20 mm, sendo 

tolerada em casos excepcionais e mediante autorização prévia da Prefeitura Municipal de Pacajá, a 

espessura máxima de 25 mm. 

A argamassa depois de aplicada será desempenada com régua de alumínio e alisada com 

desempenadeira revestida com feltro ou espuma de borracha. 

No respaldo do alicerce (vigas baldrame) o revestimento será de argamassa com aditivo 

impermeabilizante com espessura mínima de 15 mm, descendo lateralmente (nas duas faces) no mínimo 15 

centímetros. A dosagem deverá ser aquela indicada na embalagem do fabricante. 

Os revestimentos externos, numa altura de 60 cm acima das vigas baldrame deverão ter o mesmo 

aditivo impermeabilizante para evitar saturamento por águas pluviais precipitadas pelos beirais. 

Excepcionalmente, a critério da Prefeitura Municipal de Pacajá, em terreno ou região da 

construção onde a incidência da umidade for muito alta, o revestimento externo será executado com 

aplicação de argamassa com produto hidrófugo. 

2.6.3. Manutenção em forro PVC 

O forro terá coloração uniforme, com alta resistência a produtos químicos, isenta a propagação de fogo 

e de quaisquer defeitos de fabricação ou manuseio. A estrutura de sustentação (engradamento) será de 

madeira de lei de primeira qualidade, tratada com produto imunizante. Será previsto na junção do forro com 

as paredes, vigas e pilares, etc, arremate de roda forro tipo meia cana em madeira de lei para um perfeito 

acabamento. 

O forro a ser utilizado será do tipo PVC com 200 mm de largura e 15 mm de espessura, a montagem 

dos elementos que compõem o forro seguirá as recomendações técnicas determinadas pelo fabricante. 

A Contratada deverá fazer a aquisição do forro PVC em placas lineares de 200 mm de largura e 15 

mm de espessura, de fabricante reconhecido no mercado nacional que tenha seus produtos Certificados e 

Aferido dentro das padronizações das NBRS. 

Depois de definida a marca do forro PVC em placas lineares de 200 mm de largura e 15 mm de espessura 

pela Contratada e aprovada pela Prefeitura Municipal de Pacajá, não será permitido o uso de outras 

marcas na mesma obra. 

2.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Deverá ser executado na obra os serviços de revisão de toda instalação elétrica. Os serviços de revisão 

devem contemplar troca, fornecimento e instalação de todos os materiais necessários ao perfeito 

funcionamento das instalações, assim como assegurar segurança ao manuseio/uso da mesma. Não será 

admitida instalação de peças velhas, usadas ou que não se encontrem em conformidade com as Normas 

Brasileiras. Ao término dos serviços de revisão todas as instalações serão submetidas à avaliação da 

Fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá, caso a mesma desconsidere algum serviço ou julgue 

necessário os serviços deverão ser refeitos não cabendo nenhum custo adicional à Contratante. 

2.7.1. Ponto de Luz/força (c/ tubul. Cx e fiação) até 200W (ilum. 35pts)(força 22pts) 

Entendem-se como Instalações Elétricas o conjunto de peças, fios e cabos agrupados tecnicamente, 

destinados ao fornecimento de energia elétrica e linha telefônica, sendo a energia elétrica para acionamento 

de motores, painéis, motor-bomba e iluminação interna e externa, e a instalação telefônica para a instalação 

de telefones e interfones das edificações que compõem o prédio da EMEF JARBAS PASSARINHO, na 

sede do Município de Pacajá, Estado do Pará. 

As instalações elétricas deverão obedecer à norma NBR-5410 da ABNT, normas da concessionária 

local e onde estas forem omissas as normas do NATIONAL CODE, na sua mais recente edição. 
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Antes de sua aquisição, deverá ser apresentado para prévia aprovação da Prefeitura Municipal de 

Pacajá, modelo padrão de material elétrico, de acordo com a descrição da Planilha de Quantidades e Preços 

e destas Especificações Técnicas. 

Nos Quadros de Distribuição deverão ser colados, no lado interno das portas, os adesivos do seu 

diagrama unifilar com a identificação dos circuitos. 

Em todos os quadros os circuitos deverão ser identificados com marcadores de plástico tipo helagrip. 

A Contratada deverá providenciar junto aos fornecedores, previamente, aprovados pela Prefeitura 

Municipal de Pacajá, a compra ou a confecção dos quadros conforme projeto executivo. Após a confecção 

dos mesmos, a Contratada deverá apresentar os quadros a Prefeitura Municipal de Pacajá para sua 

aprovação antes da instalação. 

As tomadas e interruptores serão instalados em caixa 4”x 2”, de PVC embutidos nas paredes, conforme 

o projeto elétrico. 

Todos os circuitos de força e iluminação serão em tensão 127 V ou 220 V, sendo que os circuitos de 

tomadas deverão ser estabilizados, conforme as determinações do projeto elétrico executivo. 

Os cabos componentes de um mesmo circuito e lançados numa calha de piso ou teto deverão ter 

amarração a cada 1,5 m com utilização de braçadeiras de velcro e identificação em cada caixa de passagem. 

As tomadas deverão ser identificadas quanto à tensão de serviço. 

De acordo com a tensão e bitola do cabo, as emendas serão protegidas com fita de alta fusão e fita 

isolante; 

Nos circuitos polifásicos em que a seção dos condutores fase for igual ou inferior a 16 mm² (em cobre), 

e nos circuitos monofásicos, seja qual for à seção do condutor fase, o condutor neutro terá a mesma seção 

que os condutores fase, até Ø 6 mm². Acima dessa bitola, terão de ser utilizados cabos singelos. 

As caixas ligação de PVC retangular de fundo móvel de 4 x 2”, dimensões úteis de 83,5 mm de 

comprimento, 58 mm de largura 46 mm de altura, deverão ser instaladas nas quantidades e locais definidos 

pelos desenhos de projeto e de acordo com as informações do item Generalidades, anteriormente descrito. 

A Contratada deverá fazer a aquisição das caixas de ligação de PVC octogonal de fundo móvel de 

fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das 

padronizações das NBRS. 

Os condutores elétricos são corpos de formato adequado, construídos com metais de alta 

condutibilidade, destinados a transmissão de corrente elétrica. 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, haverá particular atenção NBR 9311 – cabos de cobre 

isolado – designação. 

Nos circuitos elétricos serão utilizados condutores de cobre eletrolítico, com isolação de 750 V, de 

composto termoplástico de Cloreto de Polivinila – PVC classe 750 V e 0,6/1 KV (70°C), tipo BWF, de 

pureza igual ou superior a 99,99%. É vedada a utilização de condutores de alumínio. 

As instalações na barra de neutro, aterramento e condutores de proteção, todas as instalações serão 

executadas com condutores isolados, perfeitamente dimensionados para suportar correntes nominais de 

funcionamento e de curto circuito sem provocar danos à isolação. 

Os condutores que porventura estiverem sujeito a solicitações mecânicas acidentais possuirão proteções 

contra esforços longitudinais. 

Depois de definida a marca dos cabos pela Contratada e aprovada pela fiscalização da Prefeitura 

Municipal de Pacajá, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação. 

Os interruptores serão com uma ou duas teclas simples das marcas normatizadas e servirão para abertura 

e fechamento de circuitos em cargas, instalados nos locais definidos pelo projeto elétrico e atenderão ao 

item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descrito. 

Os interruptores serão instalados a 130 cm do piso acabado a 10 cm do portal e/ou alizares, em situações 

excepcionais quando houver duas caixas de ligação, será considerada a distancia de 5 cm entre as mesmas.  

A Contratada deverá fazer a aquisição dos interruptores de fabricantes reconhecidos no mercado 

nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS. 
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As tomadas serão instaladas onde indicadas no desenho de projeto, dotadas de 3P ou 2P+T 15A, tipo 

universal com entradas para pinos chatos e redondos. 

As placas de baquelite das tomadas serão dotadas de parafusos para fixação dos elementos internos e 

externos, deverão ser ligadas sempre com a fase “A” do lado esquerdo e a fase “B” do lado direito, desta 

forma não teremos inversão de polaridade nos circuitos de força. 

A Contratada deverá fazer a aquisição das tomadas de fabricantes reconhecidos no mercado nacional 

que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS. 

2.7.2. Lâmpada LED bivolt 20W 

As luminárias a serem instaladas serão de sobrepor/embutir em alumínio, com vidro recuado, com 

regulagem de soquete, tratada e pintada através do processo eletrostático, com vidro transparente, soquete 

E-27 para uma lâmpada led 10 W - 110 V. As luminárias deverão atender as determinações do projeto 

elétrico e as Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas. 

A Contratada deverá fazer a aquisição das luminárias de fabricantes reconhecidos no mercado 

nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS. 

2.7.3. Disjuntor Unipolar 10ª 

Os disjuntores termomagnéticos serão instalados nos circuitos elétricos, abrigados nos quadros ou 

caixas específicas, podendo ser monofásico, bifásico ou trifásico, nas correntes e quantidades determinadas 

pelos desenhos de projeto elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas 

anteriormente descrito. 

A Contratada deverá fazer a aquisição dos disjuntores termomagnéticos de fabricantes reconhecidos 

no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das 

NBRS. 

2.7.4. Disjuntor Unipolar 16A 

Os disjuntores termomagnéticos serão instalados nos circuitos elétricos, abrigados nos quadros ou 

caixas específicas, podendo ser monofásico, bifásico ou trifásico, nas correntes e quantidades determinadas 

pelos desenhos de projeto elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas 

anteriormente descrito. 

A Contratada deverá fazer a aquisição dos disjuntores termomagnéticos de fabricantes reconhecidos 

no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das 

NBRS. 

2.7.5. Disjuntor Unipolar 20A 

Os disjuntores termomagnéticos serão instalados nos circuitos elétricos, abrigados nos quadros ou 

caixas específicas, podendo ser monofásico, bifásico ou trifásico, nas correntes e quantidades determinadas 

pelos desenhos de projeto elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas 

anteriormente descrito. 

A Contratada deverá fazer a aquisição dos disjuntores termomagnéticos de fabricantes reconhecidos 

no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das 

NBRS. 

2.7.6. Disjuntor Bipolar 20ª 

Os disjuntores termomagnéticos serão instalados nos circuitos elétricos, abrigados nos quadros ou 

caixas específicas, podendo ser monofásico, bifásico ou trifásico, nas correntes e quantidades determinadas 

pelos desenhos de projeto elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas 

anteriormente descrito. 

A Contratada deverá fazer a aquisição dos disjuntores termomagnéticos de fabricantes reconhecidos 

no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das 

NBRS. 

2.7.7. Disjuntor Tripolar 125A 

Os disjuntores termomagnéticos serão instalados nos circuitos elétricos, abrigados nos quadros ou 

caixas específicas, podendo ser monofásico, bifásico ou trifásico, nas correntes e quantidades determinadas 
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pelos desenhos de projeto elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas 

anteriormente descrito. 

A Contratada deverá fazer a aquisição dos disjuntores termomagnéticos de fabricantes reconhecidos 

no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das 

NBRS. 

2.7.8. Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, com barramento 

trifásico e neutro, fornecimento e instalação 

Na alimentação do quadro de distribuição deverá ser usado cabo anti-chama a base de cloreto de 

polivinila (PVC/A) 450/750. 

Dos Quadros de Distribuição partirão circuitos, em condutores de cobre com isolamento termoplástico, 

antichama, 750 V ou 1 kV, 70º C, em eletrodutos de PVC rígido, antichama, com rosca, canaletas ou calhas 

metálicas, conforme projeto executivo. 

As tomadas e interruptores serão instalados em caixa 4”x 2”, de PVC embutidos nas paredes, conforme 

o projeto elétrico. 

Todos os circuitos de força e iluminação serão em tensão 127 V ou 220 V, sendo que os circuitos de 

tomadas deverão ser estabilizados, conforme as determinações do projeto elétrico executivo. 

2.8. Instalações Hidrossanitárias 

Deverá ser executado na obra os serviços de revisão de toda instalação hidrossanitária. Os serviços de 

revisão devem contemplar troca, fornecimento e instalação de todos os materiais necessários ao perfeito 

funcionamento das instalações, assim como assegurar segurança ao manuseio/uso da mesma. Não será 

admitida instalação de peças velhas, usadas ou que não se encontrem em conformidade com as Normas 

Brasileiras. Ao término dos serviços de revisão todas as instalações serão submetidas à avaliação da 

Fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá, caso a mesma desconsidere algum serviço ou julgue 

necessário os serviços deverão ser refeitos não cabendo nenhum custo adicional à Contratante. 

 

2.9. PINTURA 

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais: 

- as superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e lixadas, de modo a remover 

sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas; 

- cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver completamente seca, devendo-

se observar um intervalo de 24 horas entre demãos; 

- igual cuidado deverá se tomado entre demão de tinta e de massa, observando um intervalo mínimo de 

48 horas após cada demão de massa; 

- deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingo de tinta em superfície não 

destinada à pintura como: vidro, ferragens de esquadrias e outros se recomendam as seguintes cautelas para 

a proteção das superfícies e peças: 

- isolamentos com tiras de papeis, panos e outros materiais; 

- remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado sempre 

que necessário. 

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com dimensões mínimas 

de 0,50x 1,00m no próprio local, que se destina à aprovação da fiscalização. Deverão ser usadas as tintas 

já preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, salvo especificação do projetista. As tintas 

aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As 

camadas serão uniformes, sem escorrimentos, falhas ou marca de pincéis. 

Os recipientes utilizados no armazenamento da mistura e aplicação das tintas deverão estar limpos e 

livres de quaisquer materiais estranhos e resíduos. Todas as tintas serão rigorosamente misturadas dentro 

de latas e periodicamente mexidas com uma espátula de madeira, antes e durante a aplicação, a fim de obter 

uma mistura densa e homogênea, evitando-se a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos. 

Para pinturas externas em recintos fechados serão usadas máscaras, salvo se forem empregados materiais 
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não tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçada no recinto. Os trabalhos de pintura em locais 

desabrigados serão suspensos em tempo de chuva e de excessiva umidade. 

2.9.1. Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos 

Depois da massa acrílica lixada e seca ao toque, será aplicada à primeira demão da pintura de 

acabamento. Cada demão deve constituir uma película contínua, devendo ser aplicadas 2 (duas) demãos, 

com espessura uniforme e livre de poros e de escorrimento, até a cobertura total da parede. As falhas na 

película deverão ser corrigidas, sendo necessário aguardar o tempo de secagem antes da aplicação da demão 

subseqüente. A tinta será sempre aplicada sobre superfície seca para não provocar enrugamento. A pintura 

recém executada deve ser protegida contra incidência, mesmo por contatos acidentais, de poeira e água 

durante a secagem. 

A Contratada fará a aquisição da tinta acrílica fosca de fabricante reconhecido no mercado nacional 

que tenha seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS. 

 

2.10. ESQUADRIAS 

2.10.1. Kit de porta de madeira para pintura (80x210cm) – instalada 

As portas são compostas por uma folha do tipo mexicana, cada folha será fabricada em madeira de lei 

beneficiada de primeira qualidade (freijó, cedro, louro vermelho, andiroba), seca e imunizada, que apresente 

as características indicadas no desenho de projeto. 

A fixação dos caixilhos será feita por meio de tacos “chumbados” na alvenaria durante sua elevação ou 

por pregos 3 x 9, em espaçamento máximo de 60 cm ou no mínimo 3 pontos em cada lateral. No caso de 

prego, serão utilizados em grupo de 04 (quatro) elementos, perpendiculares um ao outro e dobrados de 

forma a se constituírem em eficazes chumbadores. 

Os alizares serão confeccionados com o mesmo tipo de madeira aprovada para construção das janelas 

e serão fixados sobre o marco através de pregos sem cabeça, em ambos os lados. A Prefeitura Municipal 

de Pacajá deverá aprovar o modelo apresentado pela Contratada antes de sua aquisição e aplicação. 

As ferragens para as portas de madeira em geral, tais como: fechaduras, dobradiças e outros acessórios, 

serão das marcas reconhecidas nacionalmente e que obedeçam as normas preconizadas pela ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, com acabamento cromado, conforme indicado em projeto e 

previamente aprovadas pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá. 

2.10.2. Kit de porta de madeira para pintura (70x210cm) - instalada 

As portas são compostas por uma folha do tipo mexicana, cada folha será fabricada em madeira de lei 

beneficiada de primeira qualidade (freijó, cedro, louro vermelho, andiroba), seca e imunizada, que apresente 

as características indicadas no desenho de projeto. 

A fixação dos caixilhos será feita por meio de tacos “chumbados” na alvenaria durante sua elevação ou 

por pregos 3 x 9, em espaçamento máximo de 60 cm ou no mínimo 3 pontos em cada lateral. No caso de 

prego, serão utilizados em grupo de 04 (quatro) elementos, perpendiculares um ao outro e dobrados de 

forma a se constituírem em eficazes chumbadores. 

Os alizares serão confeccionados com o mesmo tipo de madeira aprovada para construção das janelas 

e serão fixados sobre o marco através de pregos sem cabeça, em ambos os lados. A Prefeitura Municipal 

de Pacajá deverá aprovar o modelo apresentado pela Contratada antes de sua aquisição e aplicação. 

As ferragens para as portas de madeira em geral, tais como: fechaduras, dobradiças e outros acessórios, 

serão das marcas reconhecidas nacionalmente e que obedeçam as normas preconizadas pela ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, com acabamento cromado, conforme indicado em projeto e 

previamente aprovadas pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá. 

2.10.3. Janela de Alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso, com vidro, padronizada 
As janelas de alumínio, inclusive acessórios terão modelo e dimensões de acordo com os desenhos de 

projeto aprovados para execução e serão construídas obedecendo às dimensões e acessórios 

complementares apresentados nos desenhos de projeto A Contratada deverá fornecer submeter os vidros 

temperados para prévia aprovação da Prefeitura Municipal de Pacajá. 
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As esquadrias deverão ser providas de todos os acessórios necessários ao perfeito travamento e serão 

assentadas nas quantidades, locais e dimensões determinadas pelos projetos de arquitetura e esquadrias. 

A Contratada deverá submeter à apreciação da Prefeitura Municipal de Pacajá para aprovação, 

modelos das janelas antes da sua efetiva aplicação. 

A Prefeitura Municipal de Pacajá se reserva o direito de exigir os testes de segurança e estanqueidade 

das janelas, bem como de recusar e vetar o uso dos materiais julgados por ela como inadequados, nesses 

casos, a Contratada deverá providenciar a imediata substituição desses materiais, sem ônus para a 

Prefeitura Municipal de Pacaja, substituindo-os por materiais que atendam aos critérios especificados. 

 

2.11. APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS  

2.11.1. Vaso sanitário com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico 

branco, ½ x 40cm 

As bacias sanitárias com caixa acoplada deverão ser de louça branca, de tonalidade uniforme, sem riscos 

e sem rebarbas. Serão fixadas no piso acabado por dois parafusos de metal não ferroso e buchas plásticas 

expansíveis, previamente abertas. A bacia sanitária será ligada a rede de esgoto através de tubo de PVC 

classe 15 Ø 100 mm, a vedação da saída da bacia sanitária e a tubulação será com anel de vedação de 4”. 

O assento plástico e a caixa de descarga para a bacia sanitária serão de padrão popular em PVC, na cor 

branca e no modelo compatível com a bacia sanitária. 

A Contratada deverá fazer a aquisição da bacia sanitária de louça branca com caixa de acoplada de 

fabricante reconhecido no mercado nacional que tenha seus produtos Certificados e Aferido dentro das 

padronizações das NBRS. 

2.11.2. Lavatório louça branca com coluna *44 x 35,5*cm, padrão popular 

Nos locais indicados no desenho de projeto de instalações de água fria serão instalados os lavatórios de 

louça branca com coluna, inclusive metais e acessórios. 

O lavatório de louça branca sem coluna, de coloração e tonalidade uniforme, será fixado na parede 

acabada, através de parafusos de metal não ferroso e buchas plásticas expansíveis, os materiais de fixação 

serão utilizados de acordo com a instrução do fabricante e em conformidade com o projeto executivo. Para 

sua instalação serão utilizados válvula e sifão tipo copo em metal cromado. 

A alimentação hidráulica entre o ponto de água e a torneira do lavatório será através de engate flexível 

de PVC na cor branca. 

As torneiras deverão ser de metal fundido com acabamento cromado, composta de corpo, castelo, haste, 

gaxeta e volante, que deverá funcionar como interrupção do fluxo d’água. 

A Contratada fará a aquisição dos lavatórios de louça branca sem coluna, inclusive metais e acessórios, 

de fabricante reconhecido no mercado nacional que tenha seus produtos Certificados e Aferidos dentro das 

padronizações das NBRS. 

2.11.3. Toneira cromada de mesa, ½” ou ¾”, para lavatório, padrão popular 
 A torneira para o lavatório de 20mm X 1/2"  será instalado nas quantidades e diâmetro 

determinados pelo projeto hidráulico. 

 Depois de definida a marca e modelo da torneira para taque de lavar 25mm x3/4" e para pia 

e lavatório de 20mm X 1/2" pela Contratada e aprovada pela Prefeitura Municipal de Pacajá, não 

será permitido o uso de outra marca na mesma instalação, e deverão atender as generalidades das 

Instalações Hidrossanitárias anteriormente descritas. 

2.12. SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO  

2.12.1. Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadra, * 14 x 14 

cm* em PVC *2mm* anti – chamas 

 

As placas de PVC deverão ser de marcas normatizadas, serão instaladas nas quantidades e dimensões 

determinadas nos desenhos de projeto e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas 

anteriormente descritas. 
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A Contratada deverá fazer a aquisição das placas de fabricantes reconhecidos no mercado nacional 

que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS. 

Depois de definida a marca das placas pela Contratada e aprovada pela fiscalização da Prefeitura 

Municipal de Pacajá, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação. 

 

2.13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

2.13.1. Limpeza geral 

O recebimento da obra somente será efetivado quando for constatado pela Prefeitura Municipal de 

Pacajá, que a mesma encontra-se limpa, livre de resíduos, acessos desobstruídos, bota-fora perfeitamente 

espalhado e nivelado. 

Na limpeza final deverá ser removida qualquer sujeira ou mancha que existirem, tendo para isso que a 

Contratada use produtos e ferramentas adequadas e mão-de-obra orientada e treinada para este tipo de 

serviço. 

Utilizando sempre materiais adequados para cada tipo de serviço, (flanelas, pano de chão, álcool, 

detergentes, sabão, vassoura, rodo, etc.), os acessórios, escadas de madeira e metálicas, andaimes e outros 

deverão ter as extremidades em contato com os pisos e paredes totalmente protegidos com tecidos e ou 

borrachas. 

As limpezas das paredes e tetos serão executadas, com espanadores e panos seco para retirada de poeira. 

Caso persista alguma mancha ou marcas, serão repintadas sem deixar emendas na pintura. 

O revestimento cerâmico será lavado com sabão neutro e seco, em seguida com pano limpo. 

O piso cerâmico será lavado com sabão neutro e seco em seguida com pano limpo. Depois do piso 

completamente seco, aplica-se cera incolor com polimento executado com enceradeira industrial. 

Os pisos cimentados deverão ser varridos, para retirar a sujeira solta e com auxílio de espátula retirar 

os materiais aderidos. Depois da varredura lavar a superfície com sabão neutro e escovão. 

Se persistirem algumas manchas, lavar toda a superfície com ácido clorídrico na proporção 1:10 (ácido 

clorídrico, água) e escovão. Retiradas as manchas, lavar novamente o piso usando sabão neutro. 

As pedras naturais polidas serão limpas com água e sabão e receberá duas demãos de cera líquida 

incolor. 

As pedras naturais rústicas serão limpas com solução de ácido muriático e água (proporção 1:10). 

Nas esquadrias verificar a existência de manchas e respingos de tintas nas ferragens, se caso afirmativo 

removê-las com solvente apropriado, sem danificar a pintura da esquadria e em seguida limpar com pano 

úmido. 

Na limpeza dos vidros remover as manchas ou respingos de tinta com solvente adequado e palha de aço 

fino, em seguida utilizar solução limpadora de vidros. 

Todos os metais serão limpos com removedor apropriado e polidos até recuperar o brilho natural. 

As louças sanitárias e bancadas diversas serão abundantemente lavadas, removendo-se cuidadosamente 

todo o excesso da massa utilizada na colocação das peças. Remover a sujeira aderente com palha de aço 

fino e sabão neutro em seguida enxaguar e secar com pano limpo e seco. 

As luminárias, quadros e demais acessórios aparentes das instalações elétricas serão limpos com solução 

de água e sabão neutro. 

2.13.2. Portão de ferro ½” c/ ferragens (inl. Pint. Anti – corrosiva) – Portãozinho 

O portão de ferro será confeccionado em ferrp, seguindo as prescrições, espaçamentos e desenhos 

definidos pelos projetos arquitetônicos. Não serão admitidos pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de 

Pacajá desenhos e detalhes nos portões diferentes daqueles prescritos e determinados pelos desenhos de 

projetos arquitetônicos. Será admitido ajuste corretivo através de desempeno mecânico ou por aquecimento 

controlado, estes procedimentos também poderão ser admitidos para obtenção de pré-deformações 

necessárias. 

A pintura de fundo é a primeira camada do sistema de proteção, que deverá funcionar por um 

período curto de tempo. Por isso será considerada temporária e provisória. A Contratada deverá evitar a 

deterioração desta camada por mau armazenamento ou por submetê-la a ambientes que a prejudiquem. 
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Após a montagem dos elementos, todas as superfícies serão limpas de modo a ficarem adequadas à 

aplicação da pintura de acabamento. Os pontos das superfícies cuja camada de tinta de fundo tenha sido 

avariada deverão ser retocados utilizando o mesmo produto usado anteriormente. 

As áreas adjacentes aos elementos fixados na obra serão devidamente escovadas e preparadas de 

forma que assegurem a aderência da tinta. A pintura de acabamento será aplicada em duas demãos, 

conforme indicação das especificações do fabricante, de modo a obter uma superfície final uniforme. 

2.13.3. Portão de ferro ½” c/ ferragens (inl. Pint. Anti – corrosiva) – Portão Grande 
O portão de ferro será confeccionado em ferrp, seguindo as prescrições, espaçamentos e desenhos 

definidos pelos projetos arquitetônicos. Não serão admitidos pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de 

Pacajá desenhos e detalhes nos portões diferentes daqueles prescritos e determinados pelos desenhos de 

projetos arquitetônicos. Será admitido ajuste corretivo através de desempeno mecânico ou por aquecimento 

controlado, estes procedimentos também poderão ser admitidos para obtenção de pré-deformações 

necessárias. 

A pintura de fundo é a primeira camada do sistema de proteção, que deverá funcionar por um período 

curto de tempo. Por isso será considerada temporária e provisória. A Contratada deverá evitar a 

deterioração desta camada por mau armazenamento ou por submetê-la a ambientes que a prejudiquem. 

Após a montagem dos elementos, todas as superfícies serão limpas de modo a ficarem adequadas à 

aplicação da pintura de acabamento. Os pontos das superfícies cuja camada de tinta de fundo tenha sido 

avariada deverão ser retocados utilizando o mesmo produto usado anteriormente. 

As áreas adjacentes aos elementos fixados na obra serão devidamente escovadas e preparadas de forma 

que assegurem a aderência da tinta. A pintura de acabamento será aplicada em duas demãos, conforme 

indicação das especificações do fabricante, de modo a obter uma superfície final uniforme. 
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Item 02: REFORMA DA EMEF NOSSA DE NAZARÉ (VILA NAZARÉ).  
  

2.1 PLANILHA QUANTITATIVO DE PREÇOS   

 
 SINAPI abr/20 DBI-22,67%   BDI 1,23 

 SEDOP abr/20       

ITEM FONTE CÓDIGO SERVIÇO / MÃO-DE-OBRA UN QUANT. 
PREÇOS 

UNIT. S/ BDI UNIT. C/ BDI TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES           

1.1 SINAPI 97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 
m³ 2,00  R$           41,33   R$           50,70   R$                       101,40  

1.2 SINAPI 97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO m² 100,00 
 R$              

9,17  
 R$           11,25   R$                  1.124,88  

1.3 SINAPI 97644 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO 
m² 33,60 

 R$              

6,72  

 R$              

8,24  
 R$                       276,98  

1.4 SINAPI 97654 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO 
m² 50,00  R$           21,76   R$           26,69   R$                  1.334,65  

1.5 SINAPI 97666 
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 
un 8,00 

 R$              

8,91  
 R$           10,93  

 R$                          

87,44  

1.6 SINAPI 97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS  m 1000,00 
 R$              

0,48  

 R$              

0,59  
 R$                       588,82  

 Subtotal item 1   R$                  3.514,17  

                  

2 PASSARELAS           

2.1 SEDOP D00005 PEÇA DE MADEIRA DE LEI 6"X3" 4m APAR. UN             40,00   R$        113,50   R$        139,23   R$                  5.569,22  

2.2 SEDOP D00306 PEÇA EM MADEIRA DE LEI 5"X2" 4m APAR. UN             72,00   R$           70,00   R$           85,87   R$                  6.182,57  

2.3 SEDOP 30011 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE ATÉ 1,50m DE 

PROFUNDIDADE 
m³ 

            10,80  
 R$           43,08   R$           52,85   R$                       570,74  

2.4 SINAPI 96995 ATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE m³             18,90   R$           37,99   R$           46,60   R$                       880,78  

2.5 SINAPI 96555 CONCRETAGEM DA VIGA BALDRAME, FCK 30MPA m³                

2,70  
 R$        587,64   R$        720,86   R$                  1.946,32  

2.6 SINAPI 94195 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA, INCL 

TRANSPORTE 
m² 

         135,00  
 R$           19,41   R$           23,81   R$                  3.214,38  

2.7 SEDOP 70308 ENCAIBRAMENTO E RIPAMENTO m²          135,00   R$           49,71   R$           60,98   R$                  8.232,20  

2.8 SEDOP 130208 CIMENTADO LISO C/JUNTA DE MADEIRA m²             90,00   R$           50,78   R$           62,29   R$                  5.606,26  

2.9 SINAPI 97012 GUARDA CORPO DE MADEIRA m 14,00 
 R$              

8,50  
 R$           10,43   R$                       145,98  

 Subtotal item 2   R$               32.348,45  

                  

3 PISO           

3.1 SINAPI 87251 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACA TIPO ESMALTADA, DIMENSÕES DE 45X45cm 

- BANHEIROS 

m² 49,00  R$           38,00   R$           46,61                           2.284,12  

3.2 SINAPI 95241 
REGULARIZAÇÃO DE PISO NA PROPORÇÃO 

VOLUMÉTRICA 1:4, ESPESSURA DE 3,0cm 
m² 49,00  R$           24,14   R$           29,61                           1.451,01  

 Subtotal item 3   R$                  3.735,13  

                  

4 PAREDES E PAINÉIS           

4.1 SINAPI 93183 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS 

DE 1,50m DE VÃO 
m 12,00  R$           33,43   R$           41,01   R$                       492,10  

4.2 SINAPI 93197 

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA VÃO DE MAIS DE  1,50m DE 

COMPRIMENTO 

m 12,00  R$           50,62   R$           62,10   R$                       745,15  

 Subtotal item 4   R$                  1.237,25  

                  

5 COBERTURA           
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5.1 Sinapi 94195 
REVISÃO DO TODO O TELHAMENTO EXISTENTE, 

SUBSTITUINDO AS TELHAS DANIFICADAS 
m² 75,00  R$           19,41   R$           23,81   R$                  1.785,77  

5.2 Sinapi 92539 

REVISÃO DAS TRAMAS DE MADEIRA EXISTENTE, 

REALIZANDO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO 

DAS PEÇAS DANIFICADAS 

m² 50,00  R$           51,05   R$           62,62   R$                  3.131,15  

5.3 Sinapi 55960 

IMUNIZAÇÃO DO MADEIRAMENTO DA 

COBERTURA EXISTENTE COM CUPINICIDA 

INCOLOR 

m² 500,00 
 R$              

5,32  

 R$              

6,53  
 R$                  3.263,02  

5.4 Sinapi 96486 
FORRO DE PVC, LIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO 
m² 275,00  R$           47,32   R$           58,05   R$               15.963,05  

5.5 Sinapi 96486 REVISÃO E MANUTENÇÃO DO FORRO EXISTENTE  m² 50,00  R$           47,32   R$           58,05   R$                  2.902,37  

 Subtotal item 5   R$               27.045,36  

                  

6 REVESTIMENTOS           

6.1 Sinapi 87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

m² 26,50 
 R$              

3,31  

 R$              

4,06  
 R$                       107,60  

6.2 Sinapi 87543 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 

OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA 

m² 26,50  R$           17,58   R$           21,57   R$                       571,48  

 Subtotal item 6   R$                       679,08  

  

7 INTALAÇÕES ELÉTRICAS           

7.1 SINAPI 91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m 478,30 
 R$              

2,62  

 R$              

3,21  
 R$                  1.537,23  

7.2 SINAPI 91928 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m 702,40 
 R$              

4,18  

 R$              

5,13  
 R$                  3.601,63  

7.3 SINAPI 91930 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m 273,70 
 R$              

5,71  

 R$              

7,00  
 R$                  1.917,12  

7.4 SINAPI 92981 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m 72,50 
 R$              

9,20  
 R$           11,29   R$                       818,21  

7.5 SINAPI 92983 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 231,20  R$           16,14   R$           19,80   R$                  4.577,51  

7.6 SINAPI 92985 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m 20,60  R$           21,66   R$           26,57   R$                       547,35  

7.7 SINAPI 92987 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m 45,20  R$           31,06   R$           38,10   R$                  1.722,18  

7.8 SINAPI 92990 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m 82,20  R$           42,58   R$           52,23   R$                  4.293,54  

7.9 SINAPI 92992 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m 11,80  R$           56,15   R$           68,88   R$                       812,77  

7.10 SINAPI 39772 

CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR 

COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 

10 CM 

un    R$           32,16   R$           39,45  
 R$                                    

-    

7.11 SINAPI 91953 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

un 30,00  R$           19,07   R$           23,39   R$                       701,80  

7.12 SINAPI 91959 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

un 10,00  R$           30,17   R$           37,01   R$                       370,10  
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7.13 SINAPI 91997 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 

A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 51,00  R$           24,41   R$           29,94   R$                  1.527,13  

7.14 SINAPI 74130/001 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 

PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

un 14,00  R$           11,03   R$           13,53   R$                       189,43  

7.15 SINAPI 74130/003 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

un 15,00  R$           48,78   R$           59,84   R$                       897,58  

7.16 SINAPI 34606 
DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, 

TENSAO MAXIMA 415 V 
un 2,00  R$           70,17   R$           86,08   R$                       172,16  

7.17 SINAPI 74130/005 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 

PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 1,00  R$           94,78   R$        116,27   R$                       116,27  

7.18 SINAPI 3803 

LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO 

FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA 

BASE E27 

UN 98,00  R$           29,10   R$           35,70   R$                  3.498,30  

7.19 SINAPI 38781 
LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, 

BASE E27 (127/220 V) 
UN 98,00  R$           41,23   R$           50,58   R$                  4.956,53  

7.20 SINAPI 91834 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

m 500,00 
 R$              

5,96  

 R$              

7,31  
 R$                  3.655,57  

7.21 SINAPI 74131/004 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 

EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 

NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 5,00  R$        326,63   R$        400,68   R$                  2.003,39  

 Subtotal item 7   R$               37.915,78  

                  

8 INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS           

8.1 INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIAS 

8.1.1 SEDOP 180299 INTALAÇÃO DE AGUA (INC. TUBOS E CONEXÕES) PT 14,00  R$        346,02   R$        424,46   R$                  5.942,48  

8.2 INSTALAÇÃO DE ESGOTO 

8.2.1 SEDOP 180214 
INSTALAÇÃO DE PONTO DE ESGOTO (INCLU. 

TUBOS CONEXÕES E RALOS) 
PT 10,00  R$        295,90   R$        362,98   R$                  3.629,81  

 Subtotal item 8   R$                  9.572,28  

                  

9 PINTURA           

9.1 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - 

VERDE ANGRA 

m² 1000,00  R$           12,10   R$           14,84   R$               14.843,07  

9.2 SINAPI 88490 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - 

BARRADO AZUL FRANÇA 

m² 450,00  R$           13,10   R$           16,07   R$                  7.231,40  

9.3 SINAPI 88491 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - 

BRANCO GELO INTERNO 

m² 1000,00  R$           14,10   R$           17,30   R$               17.296,47  

 Subtotal item 9   R$               39.370,94  

                  

10 ESQUADRIAS           

10.1 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 20,00  R$        362,03   R$        444,10   R$                  8.882,04  

10.2 SEDOP 91378 
PORTA DIVISÓRIA NAVAL C/ FERREGENS - C/ 

PERFIL DE AÇO 
m² 8,40  R$        311,10   R$        381,63   R$                  3.205,66  
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10.3 SINAPI 94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS 

PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m² 50,00  R$        242,41   R$        297,36   R$               14.868,22  

 Subtotal item 10   R$               26.955,92  

                  

11 
APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 
          

11.1 SINAPI 86931 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM 

UN 10,00  R$        334,40   R$        410,21   R$                  4.102,08  

11.2 SINAPI 95471 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 

PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 1,00  R$        564,10   R$        691,98   R$                       691,98  

11.3 SINAPI 86933 

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, 

COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO 

CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA 

CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 10,00  R$        236,72   R$        290,38   R$                  2.903,84  

11.4 SEDOP 190716 
BARRAS DE APOIO PNE INOX - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
m 2,00  R$        219,65   R$        269,44   R$                       538,89  

11.5 SINAPI 79627 

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, 

ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE 

FERRAGENS 

m² 12,50  R$        416,37   R$        510,76   R$                  6.384,51  

 Subtotal item 11   R$               14.621,31  

                  

12 
SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À 

INCÊNDIO  
          

12.1 SEDOP 241468 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE UN 10,00  R$           29,62   R$           36,33   R$                       363,35  

12.2 SINAPI 97599 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS 

LED DE 2 W, SEM REATOR 
m² 10,00  R$           27,03   R$           33,16   R$                       331,58  

12.3 SINAPI 83635 
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
UN 7,00  R$        197,96   R$        242,84   R$                  1.699,86  

 Subtotal item 10   R$                  2.394,79  

  

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES           

13.1 Sinapi 99811 LIMPEZA GERAL m²     1.000,00  
 R$              

2,61  

 R$              

3,20  
 R$                  3.201,69  

 Subtotal item 17   R$                  3.201,69  

TOTAL GERAL DA PLANILHA 
 R$            

202.592,16  
 

 

 

 

 

      

 
 

 

Jaciane Sousa Oliveira 
Secretaria Municipal de Educação 

Decreto nº 100/2018 

Thalyson Felipe I. A. Sandim 
Engenheiro Civil 

CREA - PA 151812172-1 
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2.2 CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO   

DBI-22,67% 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM 

PERIODO DE EXECUÇÃO 
1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS % da 

Obra 
Semana Semana Semana Semana Semana 

SERVIÇO VALOR (R$) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

1 
SERVIÇOS 

PRELIMINARES 

 R$                       

3.514,17  

100%         

1,73%                       

 R$                  

3.514,17  

 R$                             

-      

 R$                             

-    

 R$                             

-    

2 PASSARELAS 
 R$                   

32.348,45  

  80% 20%     

15,97%                             

 R$                             

-     R$             25.878,76  

 R$                

6.469,69  

 R$                             

-    

 R$                             

-    

3 PISO 
 R$                      

3.735,13  

100%         

1,84%                       

 R$                 

3.735,13  

 R$                             

-    

 R$                             

-    

 R$                             

-    

 R$                             

-    

4 PAREDES E PAINÉIS 
 R$                      

1.237,25  

90% 10%       

0,61%                       

 R$                   

1.113,52  

 R$                    

123,72  

 R$                             

-    

 R$                             

-    

 R$                             

-    

5 COBERTURA 
 R$                   

27.045,36  

100%         

13,35%                       

 R$             27.045,36  

 R$                             

-    

 R$                             

-    

 R$                             

-    

 R$                             

-    

6 REVESTIMENTOS 
 R$                         

679,08  

10% 90%       

0,34%                       

 R$                       

67,91  

 R$                      

611,17  

 R$                             

-    

 R$                             

-    

 R$                             

-    

7 
INTALAÇÕES 

ELÉTRICAS 

 R$                    

37.915,78  

    100%     

18,72%                 

 R$                             

-    

 R$                             

-    

 R$              

37.915,78  

 R$                             

-    

 R$                             

-    

8 
INTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS 

 R$                     

9.572,28  

100%         

4,72%                       

 R$                

9.572,28  

 R$                             

-    

 R$                             

-    

 R$                             

-    

 R$                             

-    

9 PINTURA 
 R$                   

39.370,94  

      100%   

19,43%                 

 R$                             

-    

 R$                             

-    

 R$                             

-     R$             39.370,94  

 R$                             

-    

10 ESQUADRIAS 
 R$                   

26.955,92  

        100% 

13,31%                 

 R$                             

-    

 R$                             

-    

 R$                             

-    

 R$                             

-     R$             26.955,92  

11 

APARELHOS, 

LOUÇAS, METAIS E 

ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 

 R$                      

14.621,31  

100%         

7,22%                       

 R$                

14.621,31  

 R$                             

-    

 R$                             

-    

 R$                             

-    

 R$                             

-    

12 

SISTEMA DE 

PREVENÇÃO E 

COMBATE À 

INCÊNDIO  

 R$                     

2.394,79  

        100% 

1,18%                 

 R$                             

-    

 R$                             

-    

 R$                             

-    

 R$                             

-    

 R$                

2.394,79  

13 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 

 R$                      

3.201,69  

        100% 

1,58%                 

 R$                             

-    

 R$                             

-    

 R$                             

-    

 R$                             

-    

 R$                 

3.201,69  

VALOR DO CRONOGRAMA 

(R$)  R$      202.592,16   R$    59.669,69   R$     26.613,66   R$    44.385,47   R$    39.370,94   R$    32.552,40  
100,00% 

PERCENTUAL DO PERIODO 

(%) 100% 29,45% 13,14% 21,91% 19,43% 16,07% 
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2.3 COMPOSIÇÃO DO BDI 

DBI-22,67% 

COMPOSIÇÃO BDI 
 

 

Item Componente do BDI 
Adotado 

(%)  

1.0 DESPESAS INDIRETAS    

1.1 Administração Central 3,00%  

1.2 Risco 0,97%  

1.3 Seguro e garantia 0,80%  

  Total da Administração Central 4,77%  

2.0 DESPESAS FINANCEIRAS    

2.1 Despesas Financeiras 0,59%  

  Total da Administração Financeiras 0,59%  

3.0 Lucro    

3.1 Lucro 6,16%  

  Total do Lucro 6,16%  

4.0 Tributos    

4.1 ISS 3,00%  

4.2 Cofins 3,00%  

4.3 PIS 0,65%  

4.4 CPRB 4,50%  

  Total do Tributos 11,15%  

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) 22,67%  

    

    

 

 
 

   

    

  = 22,67% 

    

    

    

    

Variáveis Constantes da Fórmula   

AC = Taxa Representativa da Administração Central   

S = Taxa Representativa de Seguros   

R = Taxa Representativa de Riscos   

G = Taxa Reprensentativa de Garantias   

DF = Taxa Representativa de Despesas Financeiras    

T = Taxa Representativa de Incidência Tributos/Impostos (PIS + CONFINS + ISS + CPRB)  

L = Taxa Representativa de Lucro/Remuneração 
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2.4 MEMORIAL DESCRITIVO   

 

I.  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
Estas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento se aplicam às obras de reforma e 

ampliação da EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, em Pacajá no Estado do Pará. 

A fiel observância destas Especificações Técnicas pela CONTRATADA, assim como das orientações 

e recomendações emanadas pela Prefeitura Municipal de Pacajá, são condições básicas para a aceitação 

das obras realizadas e a sua Medição e Pagamento. 

Fazem parte integrante das presentes Especificações Técnicas, quando aplicáveis: 

 O decreto 1.724 de 11/11/1977 que estabelece as normas e métodos de execução para obras e 

edifícios públicos; 

 As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

 Especificações e recomendações do CREA, CONFEA, REDE CELPA, COSANPA, TELEMAR, 

CORPO DE BOMBEIROS e IBAMA. 

No caso de divergências entre as Especificações Técnicas e os desenhos de projeto, prevalecerão sempre 

as Especificações Técnicas. 

Os valores dos insumos afins, que não constarem explicitamente na Planilha de Quantidades e Preços, 

deverão ser considerados nas composições de preços dos referidos serviços. 

A alternativa de utilização de materiais ou equipamentos similares, àqueles cujas características são 

determinadas por estas Especificações Técnicas é de critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Pacajá. 

A CONTRATADA ficará obrigada a manter na obra, um livro diário de obra e ocorrências, destinado 

a anotações, pela CONTRATADA, de todas as ocorrências diárias sobre o andamento da obra, bem como 

assinatura e observações a serem assinadas pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá. 

Todo material a ser utilizado na obra deverá ser previamente aprovado pela Prefeitura Municipal de 

Pacajá antes da sua aplicação. 

Toda solicitação e comunicado referente à obra serão realizados através de ofício, memorando ou carta, 

e registrados no diário de obra. 

A CONTRATADA será obrigada a retirar do canteiro, dentro do prazo de 72 horas, qualquer material 

ou equipamento impugnado pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá, caso o mesmo não 

atenda as exigências desta especificação. 

A CONTRATADA manterá no canteiro de obra uma sala com mesa e cadeira destinada à utilização 

da fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá. 

A CONTRATADA deverá manter em tempo integral, um engenheiro responsável pelo 

acompanhamento da obra, bem como dimensionar suas equipes de trabalho com profissionais habilitados 

e em número suficiente para conduzir os serviços dentro do cronograma adotado para a execução da obra. 

A CONTRATADA deverá manter vigilância ininterrupta no canteiro da obra, até o recebimento 

definitivo da obra sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Pacajá. 

 

II.           CONDIÇÕES GERAIS 

Os itens relacionados abaixo não serão objeto de medição e pagamento separadamente, devendo os 

Proponentes diluir os respectivos custos em seus preços unitários, quando da elaboração da Proposta: 

 Execução e manutenção dos caminhos de serviço e eventuais acessos, inclusive com iluminação e 

sinalização dos locais de trabalho; 

 Execução e manutenção permanente de desvios de tráfego, bem como da correspondente sinalização 

preventiva; 

 Seguro contra riscos e danos de qualquer natureza; 

 Operação e manutenção de todas as instalações de serviços; 

 Fornecimento e devida estocagem de materiais, equipamentos e ferramentas, incluídas as eventuais 

perdas, danos, extravios, furtos e roubos; 
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 Provimento de mão-de-obra especializada ou não, local ou não, direta e indireta, em quantidade e 

qualidade compatíveis com os serviços a serem executados, bem como as respectivas despesas com 

assistência médico-hospitalar e ambulatorial e com alimentação, além dos custos com horas extras, 

adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, e todas as demais obrigações sociais, trabalhistas 

e previdenciárias afins, previstas em lei; 

 Os serviços topográficos para fins de locação das obras, bem como para fins de delimitação de áreas 

para a medição e acompanhamento dos serviços, que inclui o provimento de pessoal e equipamentos. 

 Independentemente do número de trabalhadores e da existência ou não de cozinha, haverá local 

exclusivo para aquecimento de refeições, dotado de equipamento adequado e seguro; 

 É obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores, por meio de 

bebedouro, sendo proibido o uso de copos coletivos; 

 Todas as áreas deverão ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza, sendo 

dedetizadas preferencialmente a cada 6 (seis) meses; 

 Operação e manutenção do canteiro de obras e acampamento que inclui, sem se limitar, os 

escritórios, galpões e pátios para a estocagem de materiais, ferramentas e equipamentos e para o 

beneficiamento de matérias-primas de qualquer natureza, os alojamentos ocupados pelo pessoal da 

CONTRATADA, os refeitórios, os ambulatórios, os vestiários e demais instalações requeridas, conforme 

estabelecido em lei, além do mobiliário e demais bens patrimoniais necessários; 

 Fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC); 

 Transportes internos e externos de materiais, máquinas, equipamentos e pessoal; 

 Honorários advocatícios e despesas processuais, além dos custos com eventuais reclamações 

trabalhistas do pessoal da CONTRATADA; 

 Depreciação, operação e manutenções preventiva e corretiva de equipamentos; 

 Despesas com elaboração e reprodução de relatórios e projetos de serviços adicionais àqueles 

fornecidos pela Prefeitura Municipal de Pacajá, bem como de suas cópias digitais; 

 Todos os tributos previstos em lei, que inclui, sem se limitar, os seguros, taxas, impostos e outros 

tributos de qualquer natureza, conforme o estabelecido na legislação vigente, inclusive de caráter parafiscal; 

 Juros e encargos financeiros, excluídas as despesas financeiras referidas ao período de 

processamento das faturas, tendo em vista a legislação em vigor; 

 Lucro da CONTRATADA, e tudo o mais necessário à perfeita execução dos serviços. 

A obra deverá ser legalizada junto aos órgãos competentes: CREA, Prefeitura Municipal, INSS e outros, 

sendo que ao final dos serviços a CONTRATADA deverá fornecer a Certidão Negativa de Débito (CND) 

do INSS. 

Caberá à CONTRATADA, ainda, providenciar, junto à Prefeitura Municipal de Pacajá, toda a 

documentação necessária ao pleno desenvolvimento dos serviços, inclusive licenças ambientais das jazidas 

para a obtenção de materiais de construção e para a implantação do canteiro de obras, bem como para o 

início dos serviços. 

Após a conclusão de todas as atividades envolvidas na construção, a Prefeitura Municipal de Pacajá 

fará uma inspeção final, constatando a fidelidade da construção às Especificações Técnicas, elementos de 

projeto e orientações emanadas pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá, sem que esse fato 

isente a Contratada de suas responsabilidades. 

A CONTRATADA deverá de imediato, tomar, às suas expensas, todas as providências requeridas para 

os reparos e/ou correções que se fizerem necessários para que os serviços estejam plenamente de acordo 

com as Especificações Técnicas, elementos de projeto e demais orientações emanadas pela Prefeitura 

Municipal de Pacajá. 

A CONTRATADA deverá ter proteção contra os riscos de acidentes de seus empregados ou de seus 

subcontratados, independentemente de transferência destes riscos a companhias ou institutos seguradores. 



Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 
Secretaria Municipal de Educação 

Fundo Municipal de Educação 

CNPJ: 28.533.284/0001-09 

============================================================================= 
Avenida João Miranda dos Santos, 69, Novo Horizonte – CEP: 68485-000 

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

 

Em caso de acidente no canteiro de obras, a CONTRATADA deverá prestar socorro imediato às 

vítimas, paralisando os serviços nas circunvizinhanças do local do acidente e, em seguida, comunicar o fato 

a Prefeitura Municipal de Pacajá. 

No que concerne ao presente Documento, todas as obrigações imputadas à CONTRATADA deverão 

ser estendidas também a seus eventuais subcontratados. 

 

III. CONDIÇÕES DO PRÉDIO – REFORMA 
 

ITEM DESCRIÇÃO 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 
Demolição de bloco furado, de forma manual, 

sem reaproveitamento. 

Demolição da parede de alvenaria localizada nos 

banheiros, e da alvenaria para novas janelas. 

1.2 Demolição de revestimento cerâmico 
Demolição do piso cerâmico dos banheiros que serão 

alterados 

1.3 
Remoção de portas, de forma manual, s/ 

reaproveitamento. 

Remoção das portas para substituição por novas 

quando necessário 

1.4 
Remoção de janelas, de forma manual, s/ 

reaproveitamento. 

Remoção das janelas para substituição por novas 

quando necessário 

1.5 
Remoção de metais sanitários, de forma 

manual, s/ reaproveitamento. 
Remoção dos metais sanitários para substituição  

1.6 Remoção de cabos elétricos 
Remoção dos cabos elétricos para nova instalação 

elétrica 

2.0 PASSARELAS 

2.1 Peça de madeira de lei 6"x3" APAR. Peça para o pilar em madeira  

2.2 Peça de madeira de lei 5"x2" APAR. Peça para o pilar em madeira  

2.3 
Escavação manual de até 1,50m de 

profundidade 
Escavação para a infraestrutura 

2.4 Aterro manual apiloado com soquete Aterro para o contrapiso  

2.5 Concretagem da viga baldrame, fck 30MPA Concretagem da infraestrutura 

2.6 
Telhamento com telha cerâmica, incl 

transporte 
Telhamento utilizando telha cerâmica 

2.7 Encaibramento e ripamento 
Serviço de encaibramento e ripamento para a 

cobertura 

2.8 Cimentado liso c/ junta de madeira Concreto para o piso  

2.9 Guarda corpo de madeira Guarda corpo para o pontos indicados em projeto 

3.0 PISO 

3.1 

Revestimento cerâmico para piso com placa 

tipo esmaltada, dimensões 45x45cm - 

Banheiros 

Serviço de revestimento cerâmico do piso da nova 

estrutura do banheiro 

3.2 
Regularização de piso na proporão 

volumétrica 1:4, espessura de 3,0cm 

Serviço de regularização do contrapiso da nova 

estrutura do banheiro 

4.0 PAREDES E PAINÉIS 

4.1 
Verga pré-moldada para janelas com mais de 

1,50m de vão 

Assentamento das verga na estrutura das nova 

janelas construídas 

4.2 
Contraverga moldada in loco em concreto 

para vão de mais de 1,50m de comprimento 

Assentamento das contraverga na estrutura das nova 

janelas construídas 

5.0 COBERTURA 
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5.1 
Revisão de todo o telhado existente, 

substituindo as telhas danificadas. 

Serviço de manutenção da cobertura existente, 

realizando a substituição ou manutenção dos 

elementos necessários  

5.2 

Revisão das tramas de madeira existente, 

realizando a manutenção e recuperação das 

peças das peças danificadas 

Serviço de manutenção da cobertura existente, 

realizando a substituição ou manutenção dos 

elementos necessários  

5.3 
Imunização do madeiramento da cobertura 

existente com cupinicida incolor  

Imunização das tramas de madeira da cobertura 

existente 

5.4 
Forro de PVC, liso, inclusive estrutura de 

fixação 

Instalação de forro PVC em salas que não 

apresentam a estrutura 

5.5 Revisão e manutenção do forro existente 
Revisão do forro PVC nas salas que apresentam 

forro com problemas 

6.0 REVESTIMENTOS 

6.1 
Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas 

de concreto internas, argamassa traço 1:3 

Serviço de chapisco nas paredes em pontos indicados 

no projeto 

6.2 
Massa única, para recebimento de pintura ou 

cerâmica, em argamassa industrializada 

Serviço de aplicação de massa única em pontos 

indicados no projeto 

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

7.1 

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-

chama 450/750V, para circuitos terminais - 

Fornecimento e instalação 

Instalação da fiação de energia como indicado em 

projeto 

7.2 

Cabo de cobre flexível isolado, 4,0mm², anti-

chama 450/750V, para circuitos terminais - 

Fornecimento e instalação 

Instalação da fiação de energia como indicado em 

projeto 

7.3 

Cabo de cobre flexível isolado, 6,0mm², anti-

chama 450/750V, para circuitos terminais - 

Fornecimento e instalação 

Instalação da fiação de energia como indicado em 

projeto 

7.4 

Cabo de cobre flexível isolado, 16,0mm², anti-

chama 450/750V, para circuitos terminais - 

Fornecimento e instalação 

Instalação da fiação de energia como indicado em 

projeto 

7.5 

Cabo de cobre flexível isolado, 25,0mm², anti-

chama 450/750V, para circuitos terminais - 

Fornecimento e instalação 

Instalação da fiação de energia como indicado em 

projeto 

7.6 

Cabo de cobre flexível isolado, 35,0mm², anti-

chama 450/750V, para circuitos terminais - 

Fornecimento e instalação 

Instalação da fiação de energia como indicado em 

projeto 

7.7 

Cabo de cobre flexível isolado, 50,0mm², anti-

chama 450/750V, para circuitos terminais - 

Fornecimento e instalação 

Instalação da fiação de energia como indicado em 

projeto 

7.8 

Cabo de cobre flexível isolado, 70,0mm², anti-

chama 450/750V, para circuitos terminais - 

Fornecimento e instalação 

Instalação da fiação de energia como indicado em 

projeto 

7.9 

Cabo de cobre flexível isolado, 95,0mm², anti-

chama 450/750V, para circuitos terminais - 

Fornecimento e instalação 

Instalação da fiação de energia como indicado em 

projeto 

7.10 
Caixa de passagem metálica de sobrepor com 

tampa parafusada, dimensões 30x30x10cm 

Assentamento de caixa de passagem no piso, nos 

locais indicados em projeto 
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7.11 

Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, 

incluindo suporte e placa - Fornecimento e 

instalação 

Assentamento dos interruptores nos pontos indicados 

em projeto 

7.12 

Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, 

incluindo suporte e placa - Fornecimento e 

instalação 

Assentamento dos interruptores nos pontos indicados 

em projeto 

7.13 

Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+T 

20A, incluindo suporte e placa - fornecimento 

e instalação 

Assentamento das tomadas nos pontos indicados em 

projeto 

7.14 

Disjuntor termomagnética monopolar padrão 

NEMA (Americano) 10A - 30A 240V, 

Fornecimento e instalação 

Instalação dos disjuntores nos quadros indicados em 

projeto 

7.15 

Disjuntor termomagnética bipolar padrão 

NEMA (Americano) 10A - 50A 240V, 

Fornecimento e instalação 

Instalação dos disjuntores nos quadros indicados em 

projeto 

7.16 
Disjuntor tipo NEMA, bipolar 60A - 100A, 

tensão máxima 415V 

Instalação dos disjuntores nos quadros indicados em 

projeto 

7.17 

Disjuntor termomagnética tripolar padrão 

NEMA (americano) 60A - 100A 240V, 

fornecimento e instalação 

Instalação dos disjuntores nos quadros indicados em 

projeto 

7.18 
Luminária PLAFON redondo com vidro fosco 

diâmetro 25cm, para 1 lâmpada base E27 

Instalação das luminárias nos pontos indicados em 

projeto  

7.19 
Lâmpada fluorescente espiral branca 45w, 

base E27 (127/220V) 
Instalação da lâmpadas leds nas luminárias 

7.20 

Eletroduto flexível corrugado, PVC, 

DN25mm (3/4"), para circuitos terminais, 

instalação em forro - Fornecimento e 

instalação 

Assentamento dos eletrodutos como indicados em 

projeto 

7.21 

Quadro de distribuição de energia de embutir, 

em chapa metálica, para 18 disjuntores 

termomagnéticos monopolares, com 

barramento, fornecimento e instalação 

Assentamentos dos quadros de distribuição 

8.0 INTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 

8.1 Instalação de águas frias 
Instalação dos pontos de água no locais indicados em 

projeto 

8.2 Instalação de esgoto 
Instalação dos pontos de esgoto como indicados em 

projeto 

9.0 PINTURA 

9.1 
Aplicação manual de pintura com tinta látex 

acrílica em paredes, duas demãos - azul frança 

Serviço de pintura externa, como indicado em 

projeto 

9.2 

Aplicação manual de pintura com tinta látex 

acrílica em paredes, duas demãos - verde 

angra 

Serviço de pintura externa, como indicado em 

projeto 

9.3 

Aplicação manual de pintura com tinta látex 

acrílica em paredes, duas demãos - branco 

gelo 

Serviço de pintura nas áreas internas, como indicado 

em projeto 

10.0 ESQUADRIAS 
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10.1 

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve 

ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, 

incluso dobradiças 

Instalação de novas portas nas esquadrias que não 

foram possível realizar a manutenção da porta 

existente  

10.2 
Porta divisória NAVAL c/ ferragens - c/ perfil 

aço 

Instalação das portas nas divisórias de granito 

instaladas 

10.3 

Janela de alumínio de correr com 2 folhas para 

vidros com vidros, batente, acabamento com 

acetato ou brilhante e ferragens - 

Fornecimento e instalação 

Instalação de janelas do tipo de alumínio nas 

esquadrias que não foi possivel reforma a janelas 

existentes 

11.0 APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 

11.1 

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, 

louça branca, incluso engate flexível em 

plástico branco, 1/2 x 40cm 

Assentamento de vaso sanitário no banheiro a ser 

reformado, e substituição dos vasos que necessitam 

ser trocados 

11.2 

Vaso sanitário sifonado convencional, para 

PCD sem furo frontal, com louça branca sem 

assento - Fornecimento e instalação 

Assentamento do vaso do banheiro PCD 

11.3 

Bancada de mármore sintético 120 x 60 cm, 

com cuba integrada, incluso sifão tipo garrafa 

em pvc, válvula em plástico cromado tipo 

americana e torneira cromada longa, de 

parede, padrão popular - Fornecimento e 

Instalação 

Assentamento da pia em mármore sintético nos 

banheiros  

11.4 
Barras de apoio PNE INOX - Fornecimento e 

instalação 

Instalação das barras de apoio para o banheiro 

especial 

11.5 

Divisória em granito, esp = 3 cm, assentado 

com argamassa traço 1:4, arremate em 

cimento, exclusive ferragens 

Instalação das divisórias dos boxes em granito para 

os banheiros. 

12.0 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO  

12.1 Placa de sinalização fotoluminescente 
Instalação de sinalização fotoluminescente no pontos 

indicados 

12.2 
Luminaria de emergência, com 30 lâmpadas 

led de 2w, sem reator 

Instalação de lâmpadas de emergência nas salas 

indicadas  

12.3 
Extintor de incêndio tp Pó químico 6kg - 

Fornecimento e instalação  

Instalação dos extintores de incêndio nos pontos 

indicados  

13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

13.1 Limpreza geral do terreno Execução da limpeza para entrega da escola 
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3. PRÁTICA GERAL DE CONSTRUÇÃO 
 

3.1. OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes gerais para a execução de serviços e obras de construção, complementação, 

reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações. 

 

3.2. TERMNINOLOGIA GERAL 

Para os estritos efeitos desta pratica, são adotadas as seguintes definições: 

 Administração 

Órgão, entidade ou unidade administrativa da Administração Publica; 

 Caderno de Encargos 

Parte do Edital de Licitação, que tem por objetivo definir o objeto da licitação e do sucessivo contrato, 

bem como estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para a sua 

execução. 

 Contratada 

Empresa ou profissional contratado para a execução de serviços e obras de construção, 

complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações. 

 Contratante 
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Órgão central, setorial ou seccional que contrata a execução de serviços e obras de construção, 

complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações. 

 Fiscalização  

Atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e seus prepostos, objetivando a verificação 

do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos. 

 Licitação 

Procedimento administrativo destinado a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração. 

 

3.3. CONDIÇÕES GERAIS 

Deverão ser obdecidas as seguintes condições gerais: 

 

3.3.1. Subcontratação 

A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar todos os serviços e obras 

objeto do contrato. 

A Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços se a subcontratação for admitida no 

contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo Contratante. 

Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços e obras, a Contratada realizará a 

supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá perante o Contratante 

pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

3.3.2. ART/RRT da Obra 

A ART/RRT deverá ser apresentada após a assinatura do contrato, preferencialmente antes ou no 

início do desenvolvimento da atividade, para evitar a cobrança de multas. A Resolução Nº 1.025, de 30 de 

outubro de 2009 do CONFEA determina que nenhuma obra ou serviço poderá ter início sem o devido 

registro. 

3.3.3. Legislação, Normas e Regulamentos 

A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas 

federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas 

subcontratadas e fornecedores. 

 

Durante a execução dos serviços e obras, a Contratada deverá: 

 Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição, 

na forma das disposições em vigor;  

 Obter junto à SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente a autorização de transporte e 

disposição de resíduos sólidos da Construção Civil;  

 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação 

social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e 

obras objeto do contrato; 

 Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros 

exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na condição de única e responsável por acidentes e danos 

que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos 

serviços e obras objeto do contrato;  

 Efetuar o pagamento 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 e obras.  

  

3.3.4. Projeto dos Serviços e Obras 

O Contratante fornecerá à Contratada todos os projetos executivos que compõem o objeto do 

contrato, de conformidade com as disposições do Caderno de Encargos. 
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A Contratada deverá executar os serviços e obras em conformidade com desenhos, memoriais, 

especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e instruções contidas no 

Caderno de Encargos.  

Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente estudados pela Contratada, antes e 

durante a execução dos serviços e obras, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual 

incoerência, falha ou omissão que for constatada. 

Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo Contratante será efetivado 

pela Contratada sem a prévia e expressa autorização da Fiscalização, respeitadas todas as disposições e 

condições estabelecidas no contrato. 

Todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução dos serviços e obras serão 

documentadas pela Contratada, que registrará as revisões e complementações dos elementos integrantes do 

projeto, incluindo os desenhos “como construído” (as built). 

Desde que prevista no projeto, a Contratada submeterá previamente à aprovação da Fiscalização 

toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a ser considerada na 

execução dos serviços e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência, 

de conformidade com os requisitos e condições estabelecidas no Caderno de Encargos. 

Os projetos de fabricação e montagem de componentes, instalações e equipamentos, elaborados com 

base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metálicas, caixilhos, elevadores, 

instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e de utilidades, deverão ser previamente submetidos à 

aprovação da Fiscalização. 

 

3.3.5. Segurança e Saúde no Trabalho 

Antes do início dos trabalhos, a Contratada deverá apresentar à Fiscalização as medidas de 

segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços e obras, em atendimento aos princípios e 

disposições da NR 18 - Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção. 

A Contratada fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos 

pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos especiais de 

segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, de 

conformidade com a natureza dos serviços e obras em execução. 

A Contratada manterá organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações do canteiro 

de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando 

e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral. 

A Contratada deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de pessoas 

e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de equipamentos de 

combate a incêndio. 

A Contratada manterá no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e brigada 

de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor. 

Caberá à Contratada comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade 

competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a 

execução dos serviços e obras, inclusive princípios de incêndio. 

Cumprirá à Contratada manter no canteiro de serviço medicamentos básicos e pessoal orientado 

para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execução dos trabalhos, nos termos da NR 

18. 

Caberá à Contratada manter vigias que controlem a entrada e saída de materiais, máquinas, 

equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de 

serviço. 

O Contratante realizará inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o 

cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos 

de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos 
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trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e 

saúde no trabalho. 

 

3.3.6. Interferências com as Redes de Concessionárias 

Nas intervenções em vias públicas e calçadas, quando houver, deverão ser previamente investigadas 

a existência de interferências das redes de equipamentos existentes que poderão ser atingidas a fim de 

solicitar, através da Secretária de Obras, a intervenção das Empresas Concessionárias para que 

providenciem o cadastro de suas redes e remanejamento destas, quando for necessário. 

 

3.3.7. Execução dos Serviços e Obras 

Durante a execução dos serviços e obras, a Contratada deverá: 

 Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços e obras, 

como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo 

até o seu recebimento definitivo;  

 Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em número, 

qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato;  

 Providenciar para que os materiais, mão – de - obra e demais suprimentos estejam em tempo hábil 

nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de 

execução dos serviços e obras objeto do contrato;  

 Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, inclusive os 

destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que 

vierem a incidir sobre o objeto do contrato;  

 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e plano de 

execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o 

desenvolvimento dos trabalhos;  

 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos construtivos 

originalmente previstos no plano de execução dos serviços e obras;  

 Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução determinados pela Fiscalização; 

 Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinário que 

ocorra no local dos trabalhos; 

 Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança do local 

dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades executivas; 

 Elaborar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados de conformidade 

com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos; 

 Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como água, esgotos, gás, 

energia elétrica e telefones; 

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

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

(Habite-se ou Certificado de Conclusão), o Corpo de Bombeiros (Prevenção e Combate a Incêndio), 

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

concessionárias de gás, água e esgotos (Instalações Hidráulicas, Sanitárias e Gás Combustível) a 

órgão ambiental competente (Licença Ambiental de Operação - LO); 

 Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo pessoal, 

máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando todas 

as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.  

 

3.3.8. Responsabilidade 

Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a Contratada responderá 

por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a 
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reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, 

independentemente de qualquer pagamento do Contratante. 

Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou 

imperfeições apontadas, poderá o Contratante efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios 

próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em 

dívida líquida e certa da Contratada. 

A Contratada responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou 

pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus 

funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou 

inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o 

Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções 

monetárias e acréscimos de mora. Normas Ambientais 

 

3.4. NORMAS AMBIENTAIS COMPLEMENTARES 

3.4.1. Introdução 

Essas normas devem ser consideradas pelas empreiteiras desde o planejamento de suas atividades 

até o total encerramento das obras e desmobilização dos canteiros, com o objetivo de que essas não 

provoquem alterações negativas ao meio ambiente ou que as mudanças inevitáveis sejam minimizadas ou 

compensadas por medidas de proteção ambiental. 

Como a tipologia de obras na cidade é muito diversificada, as normas indicadas não se aplicam em 

sua totalidade, ficando cada empreiteira obrigada a obedecer a aquelas referentes ao seu contrato, devendo 

Projetista e Empreiteira adotar medidas e procedimentos que visem, preventiva ou corretivamente, proteger 

o meio ambiente, evitando ou minimizando impactos, ficando a Fiscalização responsável por indicar quais 

normas são aplicáveis. 

Aspectos como desapropriação, revegetação e paisagismo, especificações para utilização e 

recuperação de áreas de obtenção de material e outros assuntos de interesse ambiental, tratados ou não nos 

projetos, devem ser considerados pelas empreiteiras na execução das obras.  

Além das Normas estabelecidas neste item, deverão ser consideradas, no que couber, as disposições 

das leis em vigor que regem o assunto. 

 

3.4.2. Instalações Provisórias 

As instalações provisórias de água e esgoto devem garantir a coleta, condução e destinação do 

esgoto a ser produzido durante todo o período de construção do empreendimento. Preferencialmente, devem 

ser aproveitadas as instalações hidrossanitárias existentes para uso privativo do pessoal lotado na obra. As 

instalações provisórias de esgoto, também devem ser ligadas à rede coletora local da concessionária. No 

caso da inexistência desta rede coletora, a Empreiteira construirá fossa(s) e sumidouro(s) executados em 

atendimento à melhor técnica, de forma a atender a demanda exigida pela necessidade dos operários lotados 

na obra.  

As instalações elétricas provisórias, inclusive fiação e demais dispositivos elétricos, devem 

obedecer à todas as Normas, Posturas, Regulamentos e determinações da Concessionária local e nos casos 

omissos, obedecer às correspondentes Normas da ABNT. Preferencialmente, devem ser aproveitadas as 

instalações elétricas existentes para uso privativo do pessoal lotado na obra. Todas as despesas provenientes 

do consumo, assim como as correspondentes taxas de ligação de energia elétrica do canteiro da obra, 

durante todo o período da construção, estendendo–se até a data da inauguração do empreendimento, são de 

inteira responsabilidade da Empreiteira. 

 

3.4.3. Placa da Obra 

A(s) placa(s) da obra deverá(ão) ser colocada(s) em locais bem visíveis definidos pela Fiscalização, 

conforme modelo padronizado a ser fornecido por esta última, nas dimensões indicadas em especificação 
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própria, sempre obedecendo ao padrão de cor, tamanho, e procedimentos próprios, ficando seus custos a 

cargo da Empreiteira de acordo com a sua planilha orçamentária. 

 

3.4.4. Limpeza do Terreno 

A completa limpeza do terreno, além de remoção de totalidade do material produzido por esta 

operação, deve ser precedido da devida licença municipal. Sempre que possível proceder a estocagem do 

solo retirado e sua posterior utilização para os projetos paisagísticos e de plantio de árvores. Será procedida, 

obrigatoriamente, no decorrer da obra, periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a ser 

produzidos pelos processos construtivos e que tenham sido acumulados no terreno. 

 

3.4.5. Demolições e Retiradas 

As demolições serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomando todos os devidos cuidados, 

de forma a se evitar qualquer dano a terceiros. A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos 

provenientes destas demolições serão executados pela Empreiteira, de acordo com as exigências e normas 

da municipalidade local, cujos ônus são de inteira responsabilidade da Empreiteira. Os materiais 

remanescentes das demolições e considerados passíveis de reaproveitamento serão removidos e 

transportados pela Empreiteira, para depósitos indicados pela Fiscalização. 

 

3.4.6. Movimentação de Terra 

O movimento de terra compreende todo o procedimento executivo de corte e aterro do terreno 

natural, seja manual ou com utilização de equipamentos mecânicos, cujo objetivo básico é atingir o nível 

planimétrico previsto no projeto ou aquele adotado e autorizado pela Fiscalização. O material proveniente 

de outros locais destinado a aterro deve ser obtido de áreas licenciadas. Os materiais não reaproveitáveis 

devem ser destinados a locais devidamente licenciados ambientalmente. 

 

3.4.7. Carga e Transporte Manual e Mecânico 

Ficam a cargo da Empreiteira, as despesas com transportes decorrentes da execução dos serviços de 

preparo do terreno, escavação e aterro. Estes serviços devem ser executados de forma a não causar nenhum 

transtorno ao tráfego local, assim como não promover nenhuma retenção ou perturbação do trânsito de 

pedestre e de veículos. 

 

3.4.8. Canteiro de Obras 

Fica a critério da Empreiteira a elaboração do layout do canteiro, no que se refere ao posicionamento 

dos elementos componentes, ficando apenas a condição da Fiscalização aprovar previamente a distribuição 

desses elementos no canteiro. É recomendado que edificações existentes devam ser, preferencialmente, 

aproveitadas para instalação do canteiro. 

Após a aprovação por parte da Fiscalização, a Empreiteira deverá solicitar o licenciamento 

ambiental para instalação do canteiro. Deve ser apresentado, ainda, à Fiscalização um plano executivo para 

a implantação, utilização e desmobilização do canteiro. 

 

3.4.9. Áreas de Obtenção de Material e de Bota Fora 

Definidos os locais de obtenção de material e de bota–fora e de disposição dos resíduos sólidos da 

construção civil, a Empreiteira deverá informar ao Órgão Ambiental Competente as fontes e locais 

selecionados especificando: tipo, volume e ser utilizado, transporte e acondicionamento, média de 

caminhões/ dia e rota de transporte, horários, local de obtenção do material, nome do proprietário, posição 

quanto ao licenciamento em andamento ou a ser iniciado. 

 

3.5. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 

A execução dos serviços e obras de construção, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto 

de edificações, deverá atender também às seguintes Normas e Práticas Complementares: 
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 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos; 

 Normas da ABNT e do INMETRO; 

 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas 

de concessionárias de serviços públicos; 

 Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA; 

 Código de Obras e Posturas do Município de Pacajá. 

  

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

4.1.1. Demolição de Alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. 

A demolição é um serviço perigoso na obra, assim a segurança dos operários e dos transeuntes deve ser 

o principal item a ser considerado. Neste sentido, é recomendado que a demolição ocorra respeitando-se as 

características do edifício a se demolir. 

A responsabilidade pela segurança é sempre da construtora, ainda que tenha contratado uma empresa 

especializada para fazer o serviço de DEMOLIÇÃO; daí a necessidade de um constante controle sobre o 

andamento dos serviços. 

A NBR 5682 - "Contratação, execução e supervisão de demolições" [ABNT, 1977], fixa algumas 

condições exigíveis para a contratação e licenciamento de trabalhos de demolição, providências e 

precauções a serem tomadas antes, durante e após os trabalhos e métodos de execução. 

Os cuidados, destacados a seguir, dizem respeito à equipe de demolição em si, sendo indispensáveis 

para o bom andamento do trabalho: 

 Toda a equipe deve trabalhar em um único pavimento; 

 Garantir a iluminação adequada de todo o local de trabalho; 

 Usar roupas adequadas (que não enrosquem) para a realização do trabalho; 

 Evitar acúmulo de carga (sobrecargas) em pontos localizados, principalmente em lajes de forros 

e telhados; 

 Escorregar em vez de arremessar materiais e peças demolidas;  

 Não demolir a peça em que está trabalhando; 

 Usar equipamentos de segurança, tais como botas, luvas e máscaras; 

 Os locais de trabalho devem ser periodicamente aspergidos com água para reduzir a quantidade 

de poeira. 

Além dos cuidados pessoais anteriormente colocados, existem outros que antecedem o trabalho de 

demolição e que devem ser observados pela supervisão e equipe de trabalho, dentre os quais se destacam:  

 Verificar as reais condições do imóvel a ser demolido;  

 Verificar a existência de depósitos de material inflamável; 

 Verificar as condições dos imóveis vizinhos, tanto a qualidade, como os níveis de localização e 

as interferências com a demolição; 

 Desativar instalações existentes, antes do início dos trabalhos; 

 Revestir qualquer superfície de construção vizinha que fique exposta pelos trabalhos de 

demolição; 

 Adotar dutos de descarga para o material originado na demolição, evitando seu espalhamento 

pelos pavimentos; 

 Instalação de um local adequado para depósito de entulho até a sua completa retirada da obra; 

 Prever a retirada de entulho empregando-se equipamentos adequados, evitando-se espalhar lixo 

pela vizinhança. (Observa-se que a vizinhança pode usar parte do material para vender ou 

utilizar em outros locais); 

 Prever a proteção dos transeuntes, seja através de tapumes com altura adequada, seja através da 

construção de plataformas ou de galerias de proteção.  
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Além disso, pode-se usar como referência a NBR 5682/77 [ABNT, 1977] pois a mesma apresenta 

recomendações práticas para demolição de vários tipos e elementos de estruturas. 

Cabe à contratada executar, segundo os projetos arquitetônicos e estruturais, as demolições e retiradas 

do local onde será instalada a obra, devendo, também, a Contratada executar a limpeza do local da obra 

para que se iniciem os serviços, mantendo-o completamente limpo. 

 

4.1.2. Demolição do revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento 

Serviço de remoção dos revestimentos cerâmicos que da paredes para que seja realizada a reforma dos 

banheiros e que recebe novo revestimento. 

4.1.3. Remoção de Portas, de forma manual, sem reaproveitamento 

Serviço de remoção das portas que apresentam defeitos para que seja realizada a instalação de uma nova 

porta. 

4.1.4. Remoção de Janelas, de forma manual, sem reaproveitamento 

Serviço de remoção das janelas que apresentam defeitos para que seja realizada a instalação de uma nova 

porta. 

4.1.5. Remoção dos metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento 

Serviço de remoção dos materiais sanitários para reforma dos banheiros e posterior instalação de novos 

elementos.  

4.1.6. Remoção de cabos elétricos 

Serviço de remoção de toda a instalação elétrica para a realização da reforma e instalação das novas 

estruturas. 

 

4.2. PASSARELAS 

Serviço de execução de passarela com cobertura de telha de barro. Deverá ser realizada uma 

passarela iniciando com serviço de fundação (viga baldrame e fundação corrida), cimentado liso com junta 

de dilatação de madeira. A infraestrutura deverá receber camada impermeabilizadora. Os encaibramento e 

ripamento deveram receber verniz poliuretano e telha cerâmica tipo plan. 

 

4.3. PISO 

4.3.1. Revestimento cerâmico para piso com placa tipo esmaltada, dimensões de 45cm x 45cm 

(para o piso da passarela 3,00 x 5,00m 

O piso cerâmico da linha técnica PEI V, dimensões 45 x 45 cm, assentada com argamassa 

industrializada, Rejunte Quartizolit na cor cinza platina (e=2mm), incluindo rodapé, deverá ser 

perfeitamente plano e esquadrejado, devendo apresentar textura homogênea compacta, isenta de fragmentos 

calcários ou qualquer material estranho. Deverá apresentar aresta viva, face plana, coloração uniforme, sem 

rachaduras e dimensões perfeitamente regulares. 

O armazenamento e o transporte da cerâmica serão realizados de modo a evitar quebras, trincas ou 

contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. As caixas serão empilhadas e agrupadas 

por tipo e descriminação da área a que se destinam. 

Antes do assentamento será verificado se todos os elementos embutidos estão efetivamente instalados 

e testados, devendo a Contratada inspecionar o nivelamento e a qualidade do acabamento da camada 

niveladora. Após a verificação, a camada niveladora deverá ser lavada e cuidadosamente limpa. Quando 

recortado em locais de caixas de passagem ou outros elementos embutidos no piso, o material cerâmico 

não deverá apresentar rachaduras e/ou emendas. 

Seu assentamento será feito de modo a deixar juntas alinhadas, utilizando argamassa industrializada 

específica para uso interior. 

Após o assentamento de cada peça cerâmica, a mesma será pressionada contra a argamassa de 

assentamento, e posteriormente com auxilio de uma régua de alumínio, será verificado o nivelamento das 

bordas de sua superfície. Aquelas que estiverem salientes serão levemente batidas com martelo de borracha 

até eliminar os ressaltos. 
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Completada a pega da argamassa de assentamento, será verificada a perfeita colocação das cerâmicas e 

substituindo as que apresentarem sonoridade inadequada, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal 

de Pacajá. 

Quando não especificado de forma diferente, as juntas serão corridas e rigorosamente alinhadas. A 

espessura das juntas será de acordo com as características e dimensões da cerâmica observando-se as 

recomendações do fabricante. 

Decorrido 24 horas do seu assentamento inicia-se a limpeza das juntas com auxílio de escovas e 

vassoura de piaçava.  

O rejuntamento será executado com argamassa industrializada própria para rejunte e seguirão as 

orientações do fabricante. 

Após a cura da argamassa de rejuntamento, as superfícies cerâmicas serão lavadas com sabão neutro, 

água limpa com auxílio de escova de nylon e vassoura de piaçava. 

 

4.3.2. Regularização de piso na proporção volumétrica 1:4, espessura de 3,0cm 

Sobre o contrapiso será lançada uma camada de regularização desempenada, com espessura de 3 cm, 

utilizando-se argamassa de cimento e areia na proporção volumétrica de 1:4. Em toda a área, a camada 

niveladora terá acabamento apenas sarrafeado (grosso), exceto onde indicado de outra forma, sobre o qual 

será assentado o piso de cerâmica, obedecendo ao caimento solicitado no desenho de projeto. 

 

4.4. PAREDES E PAINÉIS 

4.4.1. Verga pré moldada para janelas com mais de 1,50m de vão 

Sob todos os vãos das janelas deverão ser usados contra-vergas e sobre os vãos das portas e janelas 

deverão ser usadas vergas em concreto armado, convenientemente dimensionadas com o mínimo de 30 cm 

de apoio para cada lado. Para a execução de vergas e contra-vergas em paredes de alvenaria com tijolos de 

10 cm de espessura serão usados 4 ferros de Ø 6,3 mm e estribos de Ø 4,2 mm a cada 15 cm, com 

comprimento do vão  acrescido 60 cm. 

 

4.4.2. Contraverga moldada in loco em concreto para mão de mais de 1,50m de comprimento 

Sob todos os vãos das janelas deverão ser usados contra-vergas e sobre os vãos das portas e janelas 

deverão ser usadas vergas em concreto armado, convenientemente dimensionadas com o mínimo de 30 cm 

de apoio para cada lado. Para a execução de vergas e contra-vergas em paredes de alvenaria com tijolos de 

10 cm de espessura serão usados 4 ferros de Ø 6,3 mm e estribos de Ø 4,2 mm a cada 15 cm, com 

comprimento do vão  acrescido 60 cm. 

 

4.5. COBERTURA 
 

4.5.1. Revisão da cobertura do colégio existente 

Deverá ser executado na obra os serviços de recuperação da cobertura, com reposição de telhas 

cerâmicas tipo plan e reposição de telhas tipo fibrocimento, inclusive madeiramento. Os serviços de revisão 

devem contemplar troca, fornecimento e instalação de telhas e peças de madeira a fim de se obter uma 

cobertura sem goteiras, assim como assegurar segurança da mesma. Não será admitida instalação de peças 

velhas, usadas ou que não se encontrem em conformidade com as Normas Brasileiras. Ao término dos 

serviços de revisão toda a cobertura, os mesmos serão submetidos à avaliação da Fiscalização da Prefeitura 

Municipal de Pacajá, caso a mesma desconsidere algum serviço ou julgue necessário os serviços deverão 

ser refeitos não cabendo nenhum custo adicional à Contratante. 

 

4.5.2. Revisão da cobertura do colégio existente 

Deverá ser executado na obra os serviços de recuperação da cobertura, com reposição de telhas 

cerâmicas tipo plan e reposição de telhas tipo fibrocimento, inclusive madeiramento. Os serviços de revisão 



Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 
Secretaria Municipal de Educação 

Fundo Municipal de Educação 

CNPJ: 28.533.284/0001-09 

============================================================================= 
Avenida João Miranda dos Santos, 69, Novo Horizonte – CEP: 68485-000 

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

 

devem contemplar troca, fornecimento e instalação de telhas e peças de madeira a fim de se obter uma 

cobertura sem goteiras, assim como assegurar segurança da mesma. Não será admitida instalação de peças 

velhas, usadas ou que não se encontrem em conformidade com as Normas Brasileiras. Ao término dos 

serviços de revisão toda a cobertura, os mesmos serão submetidos à avaliação da Fiscalização da Prefeitura 

Municipal de Pacajá, caso a mesma desconsidere algum serviço ou julgue necessário os serviços deverão 

ser refeitos não cabendo nenhum custo adicional à Contratante. 

 

4.5.3. Imunização do madeiramento da cobertura existente com cupinicida incolor  

Todas as peças de madeira antes de serem instaladas, deverão receber antes da aplicação de verniz 

ou eventual pintura decorativa, tratamento com “Carbolineum Extra”, “Penetrol Cupim”, “Pentox” ou 

produto similar, com a finalidade de imunizá-las contra fungos e cupins, de ocorrência intensa na região de 

clima úmido e quente. Nas emendas e justaposições a aplicação será dupla. 

 

4.5.4. Forro de PVC, lis, inclusive estrutura de fixação  

O forro terá coloração uniforme, com alta resistência a produtos químicos, isenta a propagação de 

fogo e de quaisquer defeitos de fabricação ou manuseio. A estrutura de sustentação (engradamento) será de 

madeira de lei de primeira qualidade, tratada com produto imunizante. Será previsto na junção do forro com 

as paredes, vigas e pilares, etc, arremate de roda forro tipo meia cana em madeira de lei para um perfeito 

acabamento. 

O forro a ser utilizado será do tipo PVC com 200 mm de largura e 15 mm de espessura, a montagem 

dos elementos que compõem o forro seguirá as recomendações técnicas determinadas pelo fabricante. 

A Contratada deverá fazer a aquisição do forro PVC em placas lineares de 200 mm de largura e 

15 mm de espessura, de fabricante reconhecido no mercado nacional que tenha seus produtos Certificados 

e Aferido dentro das padronizações das NBRS. 

 

4.5.5. Manutenção em forro PVC 

O forro terá coloração uniforme, com alta resistência a produtos químicos, isenta a propagação de fogo 

e de quaisquer defeitos de fabricação ou manuseio. A estrutura de sustentação (engradamento) será de 

madeira de lei de primeira qualidade, tratada com produto imunizante. Será previsto na junção do forro com 

as paredes, vigas e pilares, etc, arremate de roda forro tipo meia cana em madeira de lei para um perfeito 

acabamento. 

 

4.6. REVESTIMENTO 

4.6.1. Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, argamassa traço 1:3, 

preparo manual 

Será aplicada, sobre a superfície a revestir, uma camada regular de argamassa forte denominada 

chapisco. 

O chapisco será feito com argamassa fluida na proporção volumétrica de 1:3 (cimento e areia grossa), 

quando indicado, com adição de aditivo adesivo. 

A argamassa deverá ser projetada energicamente, de baixo para cima, contra a superfície a ser revestida 

com chapisco, se fará tanto nas superfícies verticais ou horizontais de estruturas de concreto, como também 

nas superfícies verticais de alvenaria, para posterior revestimento. A espessura do chapisco será de 5 mm. 

A aplicação deverá ser feita sobre superfície limpa com vassoura e previamente umedecida o suficiente 

para que não ocorra a absorção da água necessária à cura da argamassa. 

O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco tornar-se tão firme que não possa ser 

removido com a mão e depois de decorridas, no mínimo 24 horas de sua aplicação. 

 

4.6.2. Massa única, para recebimento de pintura ou cerâmica, em argamassa industrializada 

Será aplicada sobre a superfície chapiscada tanto nas paredes internas como nas paredes externas, 

onde indicado no desenho de projeto, uma camada de argamassa para massa única (emboço paulista) de 
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cimento, cal e areia fina peneirada na proporção volumétrica de 1:6, com espessura de 20 mm, sendo 

tolerada em casos excepcionais e mediante autorização prévia da Prefeitura Municipal de Pacajá, a 

espessura máxima de 25 mm. 

A argamassa depois de aplicada será desempenada com régua de alumínio e alisada com 

desempenadeira revestida com feltro ou espuma de borracha. 

No respaldo do alicerce (vigas baldrame) o revestimento será de argamassa com aditivo 

impermeabilizante com espessura mínima de 15 mm, descendo lateralmente (nas duas faces) no mínimo 15 

centímetros. A dosagem deverá ser aquela indicada na embalagem do fabricante. 

Os revestimentos externos, numa altura de 60 cm acima das vigas baldrame deverão ter o mesmo 

aditivo impermeabilizante para evitar saturamento por águas pluviais precipitadas pelos beirais. 

Excepcionalmente, a critério da Prefeitura Municipal de Pacajá, em terreno ou região da 

construção onde a incidência da umidade for muito alta, o revestimento externo será executado com 

aplicação de argamassa com produto hidrófugo. 

 

4.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Entendem-se como Instalações Elétricas o conjunto de peças, fios e cabos agrupados tecnicamente, 

destinados ao fornecimento de energia elétrica e linha telefônica, sendo a energia elétrica para acionamento 

de motores, painéis, motor-bomba e iluminação interna e externa, e a instalação telefônica para a instalação 

de telefones e interfones das edificações que compõem o prédio da EMEF Nossa Senhora de Nazaré, na 

sede do Município de Pacajá, Estado do Pará. 

As instalações elétricas deverão obedecer à norma NBR-5410 da ABNT, normas da concessionária 

local e onde estas forem omissas as normas do NATIONAL CODE, na sua mais recente edição. 

Antes de sua aquisição, deverá ser apresentado para prévia aprovação da Prefeitura Municipal de 

Pacajá, modelo padrão de material elétrico, de acordo com a descrição da Planilha de Quantidades e Preços 

e destas Especificações Técnicas. 

Nos Quadros de Distribuição deverão ser colados, no lado interno das portas, os adesivos do seu 

diagrama unifilar com a identificação dos circuitos. 

Em todos os quadros os circuitos deverão ser identificados com marcadores de plástico tipo helagrip. 

A Contratada deverá providenciar junto aos fornecedores, previamente, aprovados pela Prefeitura 

Municipal de Pacajá, a compra ou a confecção dos quadros conforme projeto executivo. Após a confecção 

dos mesmos, a Contratada deverá apresentar os quadros a Prefeitura Municipal de Pacajá para sua 

aprovação antes da instalação. 

Deverá ser executado na obra os serviços de revisão de toda instalação elétrica. Os serviços de revisão 

devem contemplar troca, fornecimento e instalação de todos os materiais necessários ao perfeito 

funcionamento das instalações, assim como assegurar segurança ao manuseio/uso da mesma. Não será 

admitida instalação de peças velhas, usadas ou que não se encontrem em conformidade com as Normas 

Brasileiras. Ao término dos serviços de revisão todas as instalações serão submetidas à avaliação da 

Fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá, caso a mesma desconsidere algum serviço ou julgue 

necessário os serviços deverão ser refeitos não cabendo nenhum custo adicional à Contratante. 

 

4.7.1. Cabo de cobre flexível isolado, anti-chama 450\750v, - Fornecimento e instalação (7.1 

a 7.9) 

Os condutores elétricos são corpos de formato adequado, construídos com metais de alta 

condutibilidade, destinados a transmissão de corrente elétrica. 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, haverá particular atenção NBR 9311 – cabos de cobre 

isolado – designação. 

Nos circuitos elétricos serão utilizados condutores de cobre eletrolítico, com isolação de 750 V, de 

composto termoplástico de Cloreto de Polivinila – PVC classe 450/750 V e 0,6/1 KV (70°C), tipo BWF, 

de pureza igual ou superior a 99,99%. É vedada a utilização de condutores de alumínio. 
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As instalações na barra de neutro, aterramento e condutores de proteção, todas as instalações serão 

executadas com condutores isolados, perfeitamente dimensionados para suportar correntes nominais de 

funcionamento e de curto circuito sem provocar danos à isolação. 

Os condutores que porventura estiverem sujeito a solicitações mecânicas acidentais possuirão proteções 

contra esforços longitudinais. 

 

4.7.2. Caixa de Passagem Metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensões 

30x30x10cm 

As caixas de passagem deverão ser fornecidas nas quantidades determinadas nos desenhos de projeto 

elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas. 

A Contratada deverá fazer a aquisição das caixas de passagem de fabricantes reconhecidos no mercado 

nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS. 

 

4.7.3. Interruptor Simples (Item 7.11 a 7.13) 

As tomadas e interruptores serão instalados em caixa 4”x 2”, de PVC embutidos nas paredes, conforme 

o projeto elétrico. 

Todos os circuitos de força e iluminação serão em tensão 127 V ou 220 V, sendo que os circuitos de 

tomadas deverão ser estabilizados, conforme as determinações do projeto elétrico executivo. 

Os cabos componentes de um mesmo circuito e lançados numa calha de piso ou teto deverão ter 

amarração a cada 1,5 m com utilização de braçadeiras de velcro e identificação em cada caixa de passagem. 

As tomadas deverão ser identificadas quanto à tensão de serviço. 

De acordo com a tensão e bitola do cabo, as emendas serão protegidas com fita de alta fusão e fita 

isolante; 

Nos circuitos polifásicos em que a seção dos condutores fase for igual ou inferior a 16 mm² (em cobre), 

e nos circuitos monofásicos, seja qual for à seção do condutor fase, o condutor neutro terá a mesma seção 

que os condutores fase, até Ø 6 mm². Acima dessa bitola, terão de ser utilizados cabos singelos. 

As caixas ligação de PVC retangular de fundo móvel de 4 x 2”, dimensões úteis de 83,5 mm de 

comprimento, 58 mm de largura 46 mm de altura, deverão ser instaladas nas quantidades e locais definidos 

pelos desenhos de projeto e de acordo com as informações do item Generalidades, anteriormente descrito. 

A Contratada deverá fazer a aquisição das caixas de ligação de PVC octogonal de fundo móvel de 

fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das 

padronizações das NBRS. 

Os condutores elétricos são corpos de formato adequado, construídos com metais de alta 

condutibilidade, destinados a transmissão de corrente elétrica. 

Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, haverá particular atenção NBR 9311 – cabos de cobre 

isolado – designação. 

Nos circuitos elétricos serão utilizados condutores de cobre eletrolítico, com isolação de 750 V, de 

composto termoplástico de Cloreto de Polivinila – PVC classe 750 V e 0,6/1 KV (70°C), tipo BWF, de 

pureza igual ou superior a 99,99%. É vedada a utilização de condutores de alumínio. 

As instalações na barra de neutro, aterramento e condutores de proteção, todas as instalações serão 

executadas com condutores isolados, perfeitamente dimensionados para suportar correntes nominais de 

funcionamento e de curto circuito sem provocar danos à isolação. 

Os condutores que porventura estiverem sujeito a solicitações mecânicas acidentais possuirão proteções 

contra esforços longitudinais. 

Depois de definida a marca dos cabos pela Contratada e aprovada pela fiscalização da Prefeitura 

Municipal de Pacajá, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação. 

Os interruptores serão com uma ou duas teclas simples das marcas normatizadas e servirão para abertura 

e fechamento de circuitos em cargas, instalados nos locais definidos pelo projeto elétrico e atenderão ao 

item Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descrito. 
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Os interruptores serão instalados a 130 cm do piso acabado a 10 cm do portal e/ou alizares, em situações 

excepcionais quando houver duas caixas de ligação, será considerada a distancia de 5 cm entre as mesmas.  

A Contratada deverá fazer a aquisição dos interruptores de fabricantes reconhecidos no mercado 

nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS. 

As tomadas serão instaladas onde indicadas no desenho de projeto, dotadas de 3P ou 2P+T 15A, tipo 

universal com entradas para pinos chatos e redondos. 

As placas de baquelite das tomadas serão dotadas de parafusos para fixação dos elementos internos e 

externos, deverão ser ligadas sempre com a fase “A” do lado esquerdo e a fase “B” do lado direito, desta 

forma não teremos inversão de polaridade nos circuitos de força. 

A Contratada deverá fazer a aquisição das tomadas de fabricantes reconhecidos no mercado nacional 

que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS. 

 

4.7.4. Disjuntor (item 7.14 a 7.17) 

Os disjuntores termomagnéticos serão instalados nos circuitos elétricos, abrigados nos quadros ou 

caixas específicas, podendo ser monofásico, bifásico ou trifásico, nas correntes e quantidades determinadas 

pelos desenhos de projeto elétrico e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas 

anteriormente descrito. 

A Contratada deverá fazer a aquisição dos disjuntores termomagnéticos de fabricantes reconhecidos 

no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das 

NBRS. 

4.7.5. Luminária Plafon redondo com vidro fosco diâmetro 25cm, para 1 lampada base E27 

As luminárias de plafonier deverão ser de marcas normatizadas e servirão para abertura e fechamento 

de circuitos em cargas, instalados nos locais definidos pelo projeto elétrico e atenderão ao item 

Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descrito. 

A Contratada deverá fazer a aquisição das luminárias de fabricantes reconhecidos no mercado nacional 

que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS. 

 

4.7.6. Lampada fluorescente espiral branca 45w, base E27 (127/220V) 

As luminárias a serem instaladas serão de sobrepor/embutir em alumínio, com vidro recuado, com 

regulagem de soquete, tratada e pintada através do processo eletrostático, com vidro transparente, soquete 

E-27 para uma lâmpada led 10 W - 110 V. As luminárias deverão atender as determinações do projeto 

elétrico e as Generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas. 

A Contratada deverá fazer a aquisição das luminárias de fabricantes reconhecidos no mercado 

nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS. 

 

4.7.7. Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, com barramento 

trifásico e neutro, fornecimento e instalação 

Na alimentação do quadro de distribuição deverá ser usado cabo anti-chama a base de cloreto de 

polivinila (PVC/A) 450/750. 

Dos Quadros de Distribuição partirão circuitos, em condutores de cobre com isolamento termoplástico, 

antichama, 750 V ou 1 kV, 70º C, em eletrodutos de PVC rígido, antichama, com rosca, canaletas ou calhas 

metálicas, conforme projeto executivo. 

As tomadas e interruptores serão instalados em caixa 4”x 2”, de PVC embutidos nas paredes, conforme 

o projeto elétrico. 

Todos os circuitos de força e iluminação serão em tensão 127 V ou 220 V, sendo que os circuitos de 

tomadas deverão ser estabilizados, conforme as determinações do projeto elétrico executivo. 

 

4.8. Instalações Hidrossanitárias 

Deverá ser executado na obra os serviços de revisão de toda instalação hidrossanitária. Os serviços de 

revisão devem contemplar troca, fornecimento e instalação de todos os materiais necessários ao perfeito 
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funcionamento das instalações, assim como assegurar segurança ao manuseio/uso da mesma. Não será 

admitida instalação de peças velhas, usadas ou que não se encontrem em conformidade com as Normas 

Brasileiras. Ao término dos serviços de revisão todas as instalações serão submetidas à avaliação da 

Fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá, caso a mesma desconsidere algum serviço ou julgue 

necessário os serviços deverão ser refeitos não cabendo nenhum custo adicional à Contratante. 

 

4.9. PINTURA 

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais: 

- as superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e lixadas, de modo a remover 

sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas; 

- cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver completamente seca, devendo-

se observar um intervalo de 24 horas entre demãos; 

- igual cuidado deverá se tomado entre demão de tinta e de massa, observando um intervalo mínimo de 

48 horas após cada demão de massa; 

- deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingo de tinta em superfície não 

destinada à pintura como: vidro, ferragens de esquadrias e outros se recomendam as seguintes cautelas para 

a proteção das superfícies e peças: 

- isolamentos com tiras de papeis, panos e outros materiais; 

- remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado sempre 

que necessário. 

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com dimensões mínimas 

de 0,50x 1,00m no próprio local, que se destina à aprovação da fiscalização. Deverão ser usadas as tintas 

já preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, salvo especificação do projetista. As tintas 

aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As 

camadas serão uniformes, sem escorrimentos, falhas ou marca de pincéis. 

Os recipientes utilizados no armazenamento da mistura e aplicação das tintas deverão estar limpos e 

livres de quaisquer materiais estranhos e resíduos. Todas as tintas serão rigorosamente misturadas dentro 

de latas e periodicamente mexidas com uma espátula de madeira, antes e durante a aplicação, a fim de obter 

uma mistura densa e homogênea, evitando-se a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos. 

Para pinturas externas em recintos fechados serão usadas máscaras, salvo se forem empregados materiais 

não tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçada no recinto. Os trabalhos de pintura em locais 

desabrigados serão suspensos em tempo de chuva e de excessiva umidade. 

 

4.9.1. Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos(item 

9.1 a 9.3) 

Depois da massa acrílica lixada e seca ao toque, será aplicada à primeira demão da pintura de 

acabamento. Cada demão deve constituir uma película contínua, devendo ser aplicadas 2 (duas) demãos, 

com espessura uniforme e livre de poros e de escorrimento, até a cobertura total da parede. As falhas na 

película deverão ser corrigidas, sendo necessário aguardar o tempo de secagem antes da aplicação da demão 

subseqüente. A tinta será sempre aplicada sobre superfície seca para não provocar enrugamento. A pintura 

recém executada deve ser protegida contra incidência, mesmo por contatos acidentais, de poeira e água 

durante a secagem. 

A Contratada fará a aquisição da tinta acrílica fosca de fabricante reconhecido no mercado nacional 

que tenha seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS. 

 

4.10. ESQUADRIAS 

4.10.1. Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou media), 80x210cm, espessura de 

3,5cm, incluso dobradiças – fornecimento e instalação 
 



Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 
Secretaria Municipal de Educação 

Fundo Municipal de Educação 

CNPJ: 28.533.284/0001-09 

============================================================================= 
Avenida João Miranda dos Santos, 69, Novo Horizonte – CEP: 68485-000 

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

 

As portas são compostas por uma folha do tipo mexicana, cada folha será fabricada em madeira de lei 

beneficiada de primeira qualidade (freijó, cedro, louro vermelho, andiroba), seca e imunizada, que apresente 

as características indicadas no desenho de projeto. 

A fixação dos caixilhos será feita por meio de tacos “chumbados” na alvenaria durante sua elevação ou 

por pregos 3 x 9, em espaçamento máximo de 60 cm ou no mínimo 3 pontos em cada lateral. No caso de 

prego, serão utilizados em grupo de 04 (quatro) elementos, perpendiculares um ao outro e dobrados de 

forma a se constituírem em eficazes chumbadores. 

Os alizares serão confeccionados com o mesmo tipo de madeira aprovada para construção das janelas 

e serão fixados sobre o marco através de pregos sem cabeça, em ambos os lados. A Prefeitura Municipal 

de Pacajá deverá aprovar o modelo apresentado pela Contratada antes de sua aquisição e aplicação. 

As ferragens para as portas de madeira em geral, tais como: fechaduras, dobradiças e outros acessórios, 

serão das marcas reconhecidas nacionalmente e que obedeçam as normas preconizadas pela ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, com acabamento cromado, conforme indicado em projeto e 

previamente aprovadas pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá. 

 

4.10.2. Porta divisória naval c/ ferragens – c/ perfil de aço 

A Divisória Naval é uma divisória modulada, que oferece diversas opções para a divisão de 

ambientes. Elas têm estrutura de aço e padrão liso. As divisórias navais dispensam pintura, verniz e outros 

tipos de acabamentos. São disponibilizadas em diversos tipos de acabamentos, miolos, espessuras e cores. 

 

4.10.3. Janela de Alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso, com vidro, padronizada 
As janelas de alumínio, inclusive acessórios terão modelo e dimensões de acordo com os desenhos de 

projeto aprovados para execução e serão construídas obedecendo às dimensões e acessórios 

complementares apresentados nos desenhos de projeto A Contratada deverá fornecer submeter os vidros 

temperados para prévia aprovação da Prefeitura Municipal de Pacajá. 

As esquadrias deverão ser providas de todos os acessórios necessários ao perfeito travamento e serão 

assentadas nas quantidades, locais e dimensões determinadas pelos projetos de arquitetura e esquadrias. 

A Contratada deverá submeter à apreciação da Prefeitura Municipal de Pacajá para aprovação, 

modelos das janelas antes da sua efetiva aplicação. 

A Prefeitura Municipal de Pacajá se reserva o direito de exigir os testes de segurança e estanqueidade 

das janelas, bem como de recusar e vetar o uso dos materiais julgados por ela como inadequados, nesses 

casos, a Contratada deverá providenciar a imediata substituição desses materiais, sem ônus para a 

Prefeitura Municipal de Pacajá, substituindo-os por materiais que atendam aos critérios especificados. 

 

4.11. APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS, 

4.11.1. Vaso sanitário com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico 

branco, ½ x 40cm (item 11.1 a 11.2) 

As bacias sanitárias com caixa acoplada deverão ser de louça branca, de tonalidade uniforme, sem riscos 

e sem rebarbas. Serão fixadas no piso acabado por dois parafusos de metal não ferroso e buchas plásticas 

expansíveis, previamente abertas. A bacia sanitária será ligada a rede de esgoto através de tubo de PVC 

classe 15 Ø 100 mm, a vedação da saída da bacia sanitária e a tubulação será com anel de vedação de 4”. 

O assento plástico e a caixa de descarga para a bacia sanitária serão de padrão popular em PVC, na cor 

branca e no modelo compatível com a bacia sanitária. 

A Contratada deverá fazer a aquisição da bacia sanitária de louça branca com caixa de acoplada de 

fabricante reconhecido no mercado nacional que tenha seus produtos Certificados e Aferido dentro das 

padronizações das NBRS. 

 

4.11.2. Lavatório louça branca com coluna *44 x 35,5*cm, padrão popular 

Nos locais indicados no desenho de projeto de instalações de água fria serão instalados os lavatórios de 

louça branca com coluna, inclusive metais e acessórios. 
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O lavatório de louça branca sem coluna, de coloração e tonalidade uniforme, será fixado na parede 

acabada, através de parafusos de metal não ferroso e buchas plásticas expansíveis, os materiais de fixação 

serão utilizados de acordo com a instrução do fabricante e em conformidade com o projeto executivo. Para 

sua instalação serão utilizados válvula e sifão tipo copo em metal cromado. 

A alimentação hidráulica entre o ponto de água e a torneira do lavatório será através de engate flexível 

de PVC na cor branca. 

As torneiras deverão ser de metal fundido com acabamento cromado, composta de corpo, castelo, haste, 

gaxeta e volante, que deverá funcionar como interrupção do fluxo d’água. 

A Contratada fará a aquisição dos lavatórios de louça branca sem coluna, inclusive metais e acessórios, 

de fabricante reconhecido no mercado nacional que tenha seus produtos Certificados e Aferidos dentro das 

padronizações das NBRS. 

 

4.11.3. Barras de apoio PNE inox – fornecimento e fabricação 
As barras de apoio serão confeccionadas em tubos de aço inox, acabamento cromado Ø 2.1/2”, soldados 

em chapas do mesmo material com furação apropriada para sua fixação através de parafusos cromados com 

cabeça sextavada e rosca soberba de 8 x 80 mm. 

 

4.12. SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO  

4.12.1. Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadra, * 14 x 14 

cm* em PVC *2mm* anti – chamas 

As placas de PVC deverão ser de marcas normatizadas, serão instaladas nas quantidades e dimensões 

determinadas nos desenhos de projeto e deverão atender ao item Generalidades das Instalações Elétricas 

anteriormente descritas. 

A Contratada deverá fazer a aquisição das placas de fabricantes reconhecidos no mercado nacional 

que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS. 

Depois de definida a marca das placas pela Contratada e aprovada pela fiscalização da Prefeitura 

Municipal de Pacajá, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação. 

 

4.13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

4.13.1. Limpeza geral 

O recebimento da obra somente será efetivado quando for constatado pela Prefeitura Municipal de 

Pacajá, que a mesma encontra-se limpa, livre de resíduos, acessos desobstruídos, bota-fora perfeitamente 

espalhado e nivelado. 

Na limpeza final deverá ser removida qualquer sujeira ou mancha que existirem, tendo para isso que a 

Contratada use produtos e ferramentas adequadas e mão-de-obra orientada e treinada para este tipo de 

serviço. 

Utilizando sempre materiais adequados para cada tipo de serviço, (flanelas, pano de chão, álcool, 

detergentes, sabão, vassoura, rodo, etc.), os acessórios, escadas de madeira e metálicas, andaimes e outros 

deverão ter as extremidades em contato com os pisos e paredes totalmente protegidos com tecidos e ou 

borrachas. 

As limpezas das paredes e tetos serão executadas, com espanadores e panos seco para retirada de poeira. 

Caso persista alguma mancha ou marcas, serão repintadas sem deixar emendas na pintura. 

O revestimento cerâmico será lavado com sabão neutro e seco, em seguida com pano limpo. 

O piso cerâmico será lavado com sabão neutro e seco em seguida com pano limpo. Depois do piso 

completamente seco, aplica-se cera incolor com polimento executado com enceradeira industrial. 

Os pisos cimentados deverão ser varridos, para retirar a sujeira solta e com auxílio de espátula retirar 

os materiais aderidos. Depois da varredura lavar a superfície com sabão neutro e escovão. 

Se persistirem algumas manchas, lavar toda a superfície com ácido clorídrico na proporção 1:10 (ácido 

clorídrico, água) e escovão. Retiradas as manchas, lavar novamente o piso usando sabão neutro. 
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As pedras naturais polidas serão limpas com água e sabão e receberá duas demãos de cera líquida 

incolor. 

As pedras naturais rústicas serão limpas com solução de ácido muriático e água (proporção 1:10). 

Nas esquadrias verificar a existência de manchas e respingos de tintas nas ferragens, se caso afirmativo 

removê-las com solvente apropriado, sem danificar a pintura da esquadria e em seguida limpar com pano 

úmido. 

Na limpeza dos vidros remover as manchas ou respingos de tinta com solvente adequado e palha de aço 

fino, em seguida utilizar solução limpadora de vidros. 

Todos os metais serão limpos com removedor apropriado e polidos até recuperar o brilho natural. 

As louças sanitárias e bancadas diversas serão abundantemente lavadas, removendo-se cuidadosamente 

todo o excesso da massa utilizada na colocação das peças. Remover a sujeira aderente com palha de aço 

fino e sabão neutro em seguida enxaguar e secar com pano limpo e seco. 

As luminárias, quadros e demais acessórios aparentes das instalações elétricas serão limpos com solução 

de água e sabão neutro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eng. Thalyson Felipe I. A. Sandim 
    CREA - PA nº 151812172-1 

Jaciane Sousa Oliveira 
Secretária Municipal de Educação 

Decreto nº 100/2018 
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ITEM 03- OBRAS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE MUROS NA EMEF COLINAS. 

 

3.1 PLANILHA QUANTITATIVO DE PREÇOS   

    
 

Data:Julho/2020  

Item 
cod.Sinap 

Junho/2020 
Serviços  Unid. Quant. 

Preço (R$) 

 Valor   Valor Total   

       

1.0 - Serviços Preliminares 

1.1 99062 
Locação da obra com auxilio de 

gabarito de madeira de lei 
 m²  

                      

253,29  
R$ 1,99 

 R$                               

504,05  

TOTAL DO ITEM 1.0 
 R$                                                  

504,05  

2.0 - Infraestrutura 

2.1 96523 

 Execução de escavação manual de 

vala em solo de 1ª categoria com 

profundidade até 2,00 m  

 m³  
                         

46,65  
R$   78,31 

 R$                                              

3.653,16  

2.2 94097 
 Execução de apiloamento de fundo 

de vala  
 m²  

                         

58,32  
R$     5,06 

 R$                                                  

295,10  

2.3 96616 

 Fornecimento, preparo e 

lançamento de concreto magro para 

regularização e lastro fck 10 MPa  

 m³  
                            

1,75  
  R$ 585,79 

 R$                                              

1.025,13  

2.4 96544 
 Fornecimento, dobra e aplicação 

de aço CA-50 B Ø 6.3 mm  
kg 

                         

42,98  
R$  11,88 

 R$                                                  

510,60  

2.5 96546 
 Fornecimento, dobra e aplicação 

de aço CA-50 B Ø 10.0mm  
kg 

                      

360,41  
R$    9,29 

 R$                                              

3.348,21  

2.6 96547 
 Fornecimento, dobra e aplicação 

de aço CA-50 B Ø 12.5 mm  
 kg  

                      

329,08  
R$    7,72 

 R$                                              

2.540,50  

2.7 96536 

 Fornecimento de forma de madeira 

para concreto em infra-estrutura, 

inclusive desforma  

 m²  
                         

39,00  
R$   55,54 

 R$                                              

2.166,06  

2.8 73361 

 Fornecimento, preparo e 

lançamento de concreto estrutural 

controle "B" fck 20 Mpa  

 m³  
                         

20,86  
R$ 476,16 

 R$                                              

9.932,70  

2.9 96995 

 Lançamento e compactação de 

reaterro manual com material 

coesivo de 1ª categoria proveniente 

da escavação das fundações  

 m³  
                         

25,79  
R$   41,33 

 R$                                              

1.065,90  

TOTAL DO ITEM 2.0 
 R$                                           

24.537,36  

3.0 - Superestrutura 

3.1 92795 
 Fornecimento, dobra e aplicação 

de aço CA-50 B Ø 12.5 mm  
 kg  

                  

1.124,40  
R$ 5,32 

 R$                                              

5.981,81  

3.2 92792 
 Fornecimento, dobra e aplicação 

de aço CA-50 B Ø 6.3 mm  
 kg  

                      

699,60  
R$ 7,33 

 R$                                              

5.128,07  

3.3 92791 
 Fornecimento, dobra e aplicação 

de aço CA-60 B Ø 5.0 mm  
 kg  

                      

556,90  
R$ 7,51 

 R$                                              

4.182,32  
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3.4 92443 

 Fornecimento e aplicação de forma 

de madeira para concreto em super-

estrutura, inclusive desforma  

 m²  
                      

222,00  
R$ 33,73 

 R$                                              

7.488,06  

3.5 73361 

 Fornecimento, preparo e 

lançamento de concreto estrutural 

controle "B" fck 20 Mpa  

 m³  
                         

24,76  
R$ 476,16 

 R$                                           

11.789,72  

TOTAL DO ITEM 3.0 
 R$                                           

34.569,98  

4.0 – Vedações 

4.1 87490 

 Fornecimento e assentamento de 

alvenaria em tijolo cerâmico, 

posição cutelo, assentado com 

argamassa de cimento e areia na 

proporção volumétrica 1:6  

 m²  
                      

420,40  
R$ 44,18 

 R$                                           

18.573,27  

4.2 

sedop -

090825 

Grade de ferro em metalom (incl. 

pint.anti-corrosiva) - parte Frontal 

(vê detalhe no projeto 

arquitetônico) 

 

 

m² 
                         

39,00  
R$ 375,22 

 R$                                           

14.633,58  

TOTAL DO ITEM 4.0 
 R$                                           

33.206,85  

5.0 - Revestimentos 

5.1 87888 

 Fornecimento e aplicação de 

argamassa de cimento e areia na 

proporção volumétrica 1:4 para 

chapisco grosso - externo  

m² 
                      

420,40  
R$ 6,82 

 R$                                              

2.867,13  

5.2 87529 

 Fornecimento e aplicação de 

argamassa de cimento, cal e areia 

na proporção volumétrica 1:2:8 

para reboco  - interno  

m² 
                      

410,40  
R$ 35,63 

 R$                                           

14.622,55  

5.3 87530 

 Fornecimento e aplicação de 

argamassa para reboco na 

proporção 1:2:8 para reboco com 

frisos em pilares frontais  

 m²  
                         

18,00  
R$ 39,44 

 R$                                                

709,92  

5.4 89170 

 Fornecimento e aplicação de 

placas cerâmicas, imitando 

alvenaria aparente  

 m²  
                         

20,00  
R$ 58,57 

 R$                                              

1.171,40  

TOTAL DO ITEM 5.0 
 R$                                           

19.371,00  

6.0 - Pintura 

6.1 88489 

Fornecimento e aplicação pintura 

de acabamento com tinta latex 

acrlilica, sendo 02 demaõs  

m² 
                      

840,80  
R$ 15,02 

 R$                                           

12.628,82  

TOTAL DO ITEM 6.0 
 R$                                           

12.628,82  

7.0 - Serviços Complementares 
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7.1 sedop - 11330 

 Execução de furo sondagem  - 

mais de 15m 

 

  

und 
                            

1,00  

R$ 

3.084,00 

 R$                                              

3.084,00  

7.2 

sedop - 

220496 

 Execução de um poço artesiano 

tubular d= 6", inclusive bomba de 

sucção - prof.= 30m  

und 
                            

1,00  

R$ 

20.925,52 

 R$                                           

20.925,52  

7.3 

composição 

sedop:250717 

Execução passarela coberta c/telhas 

de barro (com pilar 6"x3"), 

inclusive pintura do madeiramento 

e encaliçamento dos capotes com e 

argamassa e beirais. 

m 
                         

14,00  
R$ 975,54 

 R$                                           

13.657,56  

7.4 94993 

Execução de calçada em concreto 

moldado in loco, acabamento 

convencional, espessura 6 cm, 

armado, inclusive rampa de acesso.  

m² 
                      

195,00  
R$ 68,41 

 R$                                           

13.339,95  

7.5 
sedop - 

170415 

 

Mureta de mediçao em alv.c/laje 

em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m) 

und 
                            

1,00  

R$ 

2.748,98 

 R$                                              

2.748,98  

7.6 
sedop - 

070241 

Encaliçamento de telha ceramica 

(beiral) 
m 

                      

249,20  
R$ 12,61 

 R$                                              

3.142,41  

7.7 
sedop - 

180513 

 Execução de canaleta em alvenaria 

chapiscada e rebocada com base 

em concreto (dimensão 30x30cm)  

 m  
                         

50,00  
R$ 113,10 

 R$                                              

5.655,00  

TOTAL DO ITEM 7.0 
 R$                                           

62.553,42  

TOTAL GERAL DA PLANILHA 
 R$                                        

187.371,48  

       

   

 

 

 

 

 

    

    
 

 

 

 
 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Engª. Civil Paula Rosa da Silva 
CREA:1512189413 

Jaciane Sousa Oliveira 
Secretária Mulnicipal de Educação 

Decreto nº 100/2018 
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3.2 CRONOGRMA FÍSICO E FINANCEIRO   

                

ITEM PERIODO DE EXECUÇÃO 1º Mês 2º Mês 3º Mês % da Obra 

  
DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS 
R$ 

Semanas Semanas Semanas 
 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 

1 
SERVIÇOS 

PRELIMINARES 
           504,05  

100,00%     

0,27%             

                          504,05      

2 INFRAESTRUTURA       24.537,36  

100,00%     

13,10%             

                     24.537,36      

3 SUPERESTRUTURA       34.569,98  

50,00% 50,00%   

18,45%                   

                     17.284,99                       17.284,99    

4 
VEDAÇÕES INTERNAS 

E EXTERNAS 
      33.206,85  

  50,00% 50,00% 

17,72%                   

                       16.603,43                       16.603,43  

8 

REVESTIMENTO DE 

PAREDES INTERNAS E 

EXTERNAS 

      19.371,00  

  25,00% 75,00% 

10,34%                   

                         4.842,75                       14.528,25  

13 PINTURA       12.628,82  

    100,00% 

6,74%             

                         12.628,82  

15 
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 
      62.553,42  

  50,00% 50,00% 

33,38%                   

                       31.276,71                       31.276,71  

 VALOR  DO CRONOGRAMA R$      187.371,48                       42.326,40                       70.007,88                       75.037,21  100,0% 

PERCENTUAL MENSAL 100,00% 22,59% 37,36% 40,05% 100,0% 

  

 

 

 

 

 

    

   
 

 

 
 

  

   

    

 

 

 

 

 

 

Jaciane Sousa Oliveira 
Secretária Mulnicipal de Educação 

Decreto nº 100/2018 
 
 
 
 

Engª. Civil Paula Rosa da Silva 
CREA:1512189413 
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3.3 PLANILHA QUANTITATIVO DE PREÇOS   

 

Item Descrição Valores % 

1 Administração Central 3,00 

2 Seguros e Garantia 1,00 

4 Risco 1,00 

5 Despesas Financeiras 0,60 

6 Lucro 8,00 

7 Tributos   

7.1 COFINS, PIS,ISS 3,65 

7.3 CPRB 1,28 

TOTAL DO BDI 20,00% 

   

Obs:Com desoneração conforme  2622/2013 do TCU (Tribunal de 

Contas da União) 

O Total máximo admitido para o BDI é de 25%, determinado pelo TCU 

(Tribunal de Contas da União). 

 Formula:  

   

 Onde:   

 AC = Administração Central  

 S= Seguros  

 R= Riscos  

 G= Garantia  

 DF= Despesas Financeiras  

 L= Lucro  

 I= Impostos  

 ISS  

 PIS  

 COFINS  

 

CPRB 
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3.4 MEMORIAL DESCRITIVO   

 

ESTABELECIMENTO: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA COLINA  

ENDEREÇO: RUA URSA MENOR, BAIRRO NOVA COLINA, PACAJÁ-PA. 

ASSUNTO / OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM MURO EM ALVENARIA.  

LOCAL / DATA: PACAJÁ /PA JULHO DE 20200.    

   CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

1.1. O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, definir tipos de materiais e descrever 

de forma clara os serviços a serem executados, bem como estabelecer normas para execução da 

obra de construção supracitada.  

1.2. A obra será executada de acordo com o estabelecido neste memorial, e nas quantidades 

especificadas em planilha, salvo alterações da elaboração dos projetos executivos, devidamente 

aprovados pela CONTRATADA.  

1.3. Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão ser comprovadamente de boa 

qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão 

executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer 

rigorosamente às Normas Brasileiras.  

 

2.  INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS  

 

2.1. No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida a 

seguinte ordem de prioridades:  

2.2.  Em caso de divergências entre esta especificação e os desenhos/projetos fornecidos deverá ser 

consultada a CONTRATADA.  

2.3. Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais 

recentes.  

2.4. As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).  

 

3.  FISCALIZAÇÃO E DOCUMENTOS DA OBRA  

 

3.1. Serão fornecidos pela CONTRATANTE todos os projetos executivos para execução da obra: 

planta arquitetônica da obra, projeto estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico, urbanístico, 

prevenção e combate a incêndio e drenagem de águas pluviais.   

3.2. O recolhimento de ART junto ao CREA - PA para execução da obra será de competência do 

construtor, devendo uma das vias ser mantida na obra.   

3.3. O CONTRATANTE designará para acompanhamento das obras, engenheiros, arquitetos e seus 

prepostos, para exercerem a FISCALIZAÇÃO.  
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3.4. A FISCALIZAÇÃO deverá orientar sobre questões técnicas burocráticas da obra, sem que isto 

implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, a qual será única e 

exclusivamente de competência do Construtor (CONTRATADO).  

3.5. Obriga-se ainda o CONTRATADO a manter no canteiro de obras um livro denominado 

“DIÁRIO DE OBRAS”, onde se anotarão os serviços em execução no dia, condições do tempo 

e quaisquer outras anotações julgadas oportunas pelo CONTRATADO.  

3.6. FISCALIZAÇÃO terá acesso direto a este livro, podendo também nele escrever tudo que julgar 

necessário, a qualquer tempo. Todas as comunicações e ordens de serviço, tanto do 

CONTRATADO, quanto da FISCALIZAÇÃO, só serão levadas em consideração se contidas 

no “DIÁRIO DE OBRAS”.  

 

4. CRITÉRIO DE SIMILARIDADE  

 

4.1. Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, sendo rejeitados 

aqueles que não se enquadrarem nas especificações fornecidas.  

4.2. Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a 

FISCALIZAÇÃO a respeito de sua utilização, devendo ser registrado no diário de obras. O 

CONTRATADO obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou equipamento 

proposto mediante a apresentação de laudos comprobatórios ou testes de ensaio, que atestem as 

mesmas características e mesmas especificações.  

 

5. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  

 

5.1. O CONTRATADO obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas necessárias à 

boa execução dos serviços. Para a sua utilização, deverão ser observadas todas as 

recomendações com relação à segurança do trabalho contidas nas normas do Ministério do 

Trabalho.  

5.2. O CONTRATADO deverá verificar periodicamente as condições de uso dos diversos 

equipamentos, não se admitindo atraso no cumprimento de etapas em função do mau 

funcionamento de qualquer equipamento. Os equipamentos somente poderão ser operados por 

profissionais especializados, a fim de se evitar acidentes.  

5.3. Caso seja necessário o uso de algum equipamento que não seja de propriedade do 

CONTRATADO, este será obrigado a sublocá-lo imediatamente, visando não se observar 

atrasos na execução dos serviços.  

 

6. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA  

 

6.1. O construtor se obriga a manter na obra todos os equipamentos de proteção individual - "E.P.I.” 

- necessários à execução dos serviços, sendo estes em bom estado de conservação.  Serão 

observadas as normas pertinentes ao assunto. Poderá ser exigida pelo CONTRATANTE, de 

acordo com o porte da obra, a presença em tempo integral no canteiro, de um profissional que 

seja efetivo membro da "CIPA".  
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6.2. Deverá ainda ser previsto no canteiro de obras a colocação de extintores de incêndio em locais 

estratégicos. Com relação ao transporte vertical, é terminantemente proibido o transporte 

simultâneo de pessoas e cargas no mesmo equipamento.   

6.3. Fica estabelecido ainda que o CONTRATANTE não possa ser responsabilizado por qualquer 

acidente ocorrido em execução de algum serviço da obra.  

 

7. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

7.1. As obras serão obrigatoriamente dirigidas por engenheiro residente, podendo a pedido da 

FISCALIZAÇÃO, permanecer em tempo integral no canteiro de obras.  Pelo engenheiro 

residente deverão ser feitas todas as comunicações entre a FISCALIZAÇÃO e o 

CONTRATADO. Será obrigatória, também, a presença de um mestre-de-obras e/ou 

encarregado de obras com experiência comprovada, bem como profissionais para outras funções 

tais como vigilância, serviços de escritório, distribuição e guarda de ferramentas e outros mais 

necessários.  

7.2. Também poderá a FISCALIZAÇÃO a seu critério exigir a substituição de qualquer profissional 

que não esteja se portando de acordo com a posição que ocupa.  

7.3. Serão empregados profissionais em número compatível com o bom andamento dos serviços, de 

comum acordo com a FISCALIZAÇÃO.  A vigilância do canteiro de obras será de exclusiva 

competência do CONTRATADO, não cabendo ao CONTRATANTE nenhuma 

responsabilidade sob qualquer fato ocorrido neste sentido.  

 

8. LICENÇAS E FRANQUIAS  

 

8.1. O CONTRATADO será encarregado de obter todas as licenças necessárias ao início dos 

serviços, bem como pagamento de todas as taxas e emolumentos.  Incluímos neste item as 

despesas decorrentes do registro da obra no CREA, no INSS e outros, exigidos pela 

Municipalidade local.  

8.2. O CONTRATADO providenciará ainda os seguros de incêndio e riscos de engenharia, em 

Companhia de sua preferência. Será entregue ao CONTRATANTE, cópia da apólice destes 

seguros. Será de responsabilidade do CONTRATADO o pagamento de todas as multas, bem 

como o cumprimento de todas as exigências decorrentes da execução da obra.  

8.3. Ao final dos serviços, caberá ao construtor CONTRATADO a obtenção do "Habite-se", emitido 

pela Municipalidade local. Também deverão ser obtidos os certificados de aprovação de 

execução das Instalações prediais junto às concessionárias locais, assim como providenciada as 

ligações definitivas destas instalações.  

8.4. O CONTRATADO estará obrigado a providenciar o atendimento a todas as exigências 

formuladas pelos órgãos, no prazo suficiente para não se verificar atraso na entrega da obra. 

Após a obtenção de todas as declarações necessárias ao funcionamento da edificação, o 

construtor enviará os originais destas declarações ao Proprietário. Somente após este 

procedimento será possível dar a obra por encerrada.  

 

9. SERVIÇOS PRELIMINARES  
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9.1. Os serviços de locação da obra somente poderão ser iniciados após a conclusão da limpeza do 

terreno, para execução dos serviços de construção do prédio e urbanização.  

9.2. Na locação da obra deverão ser observados rigorosamente os elementos de projeto, com especial 

atenção ao alinhamento predial, às divisas e confrontações do terreno, e aos recuos laterais e 

frontais. O gabarito deverá ser executado com sarrafos de madeira 2,5 x 10 cm fixados a 

pontaletes de 7,5 x 7,5 cm, perfeitamente nivelado e no esquadro.  

 

9.3. MOVIMENTO DE SOLOS  

 

9.4. Todas as escavações deverão ser protegidas quando for o caso, contra a ação da água superficial 

e profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento de lençol freático.  

9.5. A escavação será executada conforme planta de locação das sapatas. A escavação será executada 

em função do tipo de solo, usualmente manual a céu aberto com profundidade máxima de 2,00m, 

com bota fora do excedente que não for aproveitado com Reaterro ou aterro entre baldrames 

9.6. O fundo das valas deverá ser fortemente apiloado com maço de 30kg a 60Kg, pronto para o 

lançamento do concreto magro.  

9.7. O material escavado será usado para Reaterro das valas e o excedente será usado como aterro 

entre baldrame. O enchimento junto a arrimos deverá ser executado cuidadosamente, de modo 

a impedir deslocamentos que afetem a própria estrutura ou edificações adjacentes.  

9.8. O lançamento do aterro entre baldrame será executado em toda a área de piso a ser construído, 

com espessura final de 30 cm. Será efetuado em camadas de 20cm de espessura, medidas após 

a compactação. A umidade do solo deverá ser mantida próxima da taxa ótima, por método 

manual, admitindo-se variação de no máximo 10%.  O aterro será sempre compactado até atingir 

um grau de compactação de no mínimo 95% do Protocolo Normal, com referência ao ensaio de 

compactação normal de solos.  

 

10. INFRA-ESTRUTURA  

 

10.1. As fundações serão do Tipo "Diretas” (Sapatas), adequada para atender às cargas determinadas 

pelo cálculo estrutural, e rigorosamente de acordo com as especificações de projeto.  

10.2. Caso o solo apresente taxa menor que a especificação deverá ser informada a CONTRATANTE, 

para adequação do tipo de fundação.  

10.3. Será executada uma camada de 5cm de espessura de concreto magro para proteção de ferragem 

das sapatas e vigas baldrame.  

10.4. As formas em madeira serão previamente untadas com desmoldante e devidamente contra 

ventadas para evitar deformação.  

10.5. A ferragem será conforme o projeto estrutural. Observando o que prescreve a norma NBR 6118 

com relação aos recobrimentos da ferragem.  

10.6. O concreto estrutural terá resistência característica mínima de fck=20 Mpa e adensado com 

vibração (magote de 1’’ diâmetro).  

 

11. MESO E SUPERESTRUTURA  
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11.1. O concreto para estrutura deverá ter resistência mínima de fck=20 Mpa, e deverá ser adensado 

com vibrador e magote de 1” de diâmetro, preparado com betoneira, observando slamp máximo 

de 7cm.  

11.2. As formas serão de tábuas comuns mediante aplicação de desmoldaste com 02 

reaproveitamentos.  

 

11.3. A ferragem será disposta conforme projeto estrutural. Observando o que prescreve a norma NBR 

6118 com relação aos recobrimentos da ferragem. O Aço aplicado será CA 50 para barras 

longitudinais e CA 60 para elementos transversais (estribos). 

  

12. ELEMENTOS DE VEDAÇÃO  

 

12.1. As alvenarias de elevação serão executadas com tijolo cerâmico 8 furos, dimensões 

9,00x19,00x19,00cm, com assente de 1 e ½ vez, conforme indicações de projeto, com argamassa 

mista no traço 1:6 (cimento e areia), junta 12mm, observando o nivelamento de fiadas, e prumo. 

Os materiais deverão ser de primeira qualidade.   

12.2. As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura 

máxima de 1,5 cm e serão rebaixadas à ponta de colher para que o reboco adira perfeitamente. 

A cunha mento será feito com tijolo comum.  

12.3. Serão executadas vergas e contra vergas de concreto armado, seção 0,10 x 0,12cm, com 

transpasse além da medida do vão, não inferior a 20cm para cada lado, na parte superior e 

inferior para as janelas, e na parte superior para as portas;  

12.4. A ligação da alvenaria com concreto armado em pilares será executada através de esperas de 

ferro diâmetro 4,2mm previamente fixados a cada 38 cm, que corresponde a duas fiadas de 

tijolos.  

 

13. COBERTURAS  

 

13.1. Será executado em estrutura em madeira de lei, com peças e espaçamentos adequados para 

receber as telhas especificas para cada situação, calhas, rufos, inclusive fechamentos laterais de 

beirais e oitões, sendo construída conforme detalhes dos projetos de engenharia e arquitetura, 

com materiais de primeira qualidade.  

 

14. REVESTIMENTOS  

 

14.1. Toda superfície de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida deverá ter chapisco 

de aderência com argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de 5 mm.  

14.2. O revestimento das paredes, será com reboco paulista usando argamassa mista de cimento e 

areia no traço 1:5 com 20mm de espessura, e com acabamento esponjado. Nas paredes a ser 

assentado azulejo, será permitida a substituição do reboco por emboço com traço 1:6.  

14.3. Os revestimentos de argamassa deverão apresentar paramentos perfeitamente desempenados, 

aprumados, alinhados e nivelados. A mescla dos componentes das argamassas será feita com o 



Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 
Secretaria Municipal de Educação 

Fundo Municipal de Educação 

CNPJ: 28.533.284/0001-09 

============================================================================= 
Avenida João Miranda dos Santos, 69, Novo Horizonte – CEP: 68485-000 

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

 

devido cuidado para que a mesma adquira perfeita homogeneidade. As superfícies de paredes 

serão limpas e umedecidas antes do início dos revestimentos. Estes, só serão iniciados após 

embutidas todas as canalizações que sob eles passarem.  

14.4. Os rebocos serão regularizados e desempenados a régua e desempenadeira, com paramento 

perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação e desigualdade de alinhamento 

das superfícies.  

14.5. Os revestimentos de parede em cerâmica serão executados por ladrilheiros peritos em serviço 

esmerado e durável, de acordo com o projeto. As cerâmicas serão selecionadas quanto à 

qualidade, calibragem, desempeno e coloração, sendo descartadas as peças que demonstrarem 

defeito de superfície, discrepância de bitola ou empeno. As cerâmicas cortadas para passagem 

de tubos, torneiras e outros elementos das instalações não deverão apresentar rachaduras nem 

emendas. O assentamento se fará com argamassa pronta de boa qualidade, certificando-se, após 

a pega da mesma, da perfeita aderência das peças ao substrato.  

 

15. PINTURAS  

 

15.1. A pintura será executada no melhor nível de qualidade, oferecendo acabamento perfeito.  

15.2. A pintura das paredes será executada com tinta látex de 1ª linha (Renner, Coral ou Suvinil) em 

duas demãos, mediante preparo prévio, limpeza. Internamente será pintada com tinta látex 

acrílicos. Externamente será pintado com tinta látex acrílico.   

 

16. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

 

16.1. Execução de furo de sondagem conforme as normas técnicas  

16.2. Execução de poço artesiano tubular d= 6" 

16.3. Execução de calçada em concreto moldado in loco, acabamento convencional, espessura 6 cm, 

armado, inclusive rampa de acesso 

16.4. Mureta de medição em alv. Laje em conc. (c=2.20/l=0.50/h=2.0m) 

16.5. Encaliça mento de telha cerâmica (beiral) 

16.6. Execução de canaleta em alvenaria chapiscadas e rebocada com base em concreto (dimensão 

30x30cm) 

 

 

 

________________________________ 

PAULA ROSA DA SILVA 

CREA PA 1512189413 

Eng. RESPONSÁVEL 
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3.5. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS 

 

Especificação de Normas Técnicas 

CONSTRUÇÃO DO MURO DA EMEF NOVA COLINA  
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6.1 EXECUÇÃO DE FURO SONDAGEM  - MAIS DE 15M (ITEM 7.1 DA PLANILHA DE 

QUANTIDADES E PREÇOS). 89 

6.2 EXECUÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO TUBULAR D= 6", INCLUSIVE BOMBA DE 

SUCÇÃO (ITEM 7.2 DA PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS). 90 

6.3 PASSARELA COBERTA C/TELHAS DE BARRO (COM PILAR 6"X3"), INCLUSIVE 

PINTURA DO MADEIRAMENTO E ENCALIÇAMENTO DOS CAPOTES COM E ARGAMASSA E 

BEIRAIS (ITEM 7.3 DA PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS). 90 

6.4 CALÇADA EXTERNA DE CONCRETO SIMPLES FCK 15 MPA, COM JUNTA DE 

DILATAÇÃO (ITEM 7.4 DA PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS). 91 

6.5 MURETA DE MEDIÇAO EM ALV.C/LAJE EM CONC.(C=2.20/L=0.50/H=2.0M) (ITEM 7.5 DA 

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS). 91 
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QUANTIDADES E PREÇOS). 92 

6.7 CANALETA EM ALVENARIA CHAPISCADA E REBOCADA COM BASE EM CONCRETO 

(DIMENSÃO 30X30CM) (ITEM 7.7 DA PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS). 92 

 

I INTRODUÇÃO 

Estas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento se aplicam às obras de construção do 

MURO DA EMEF NOVA COLINA, no Município de Pacajá, Estado do Pará. 

A fiel observância destas Especificações Técnicas pela Contratada, assim como das orientações e 

recomendações emanadas pela Prefeitura Municipal de Pacajá, são condições básicas para a aceitação 

das obras realizadas e a sua Medição e Pagamento. 

Fazem parte integrante das presentes Especificações Técnicas, quando aplicáveis: 

 - o decreto 1.724 de 11/11/1977 que estabelece as normas e métodos de execução para obras e edifícios 

públicos; 

 - as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

 - especificações e recomendações do CREA, CONFEA, REDE CELPA, COSANPA, TELEMAR, 

CORPO DE BOMBEIROS e IBAMA. 

No caso de divergências entre as Especificações Técnicas e os desenhos de projeto, prevalecerão sempre 

as Especificações Técnicas. 

Os valores dos insumos afins, que não constarem explicitamente na Planilha de Quantidades e Preços, 

deverão ser considerados nas composições de preços dos referidos serviços. 

A alternativa de utilização de materiais ou equipamentos similares, àqueles cujas características são 

determinadas por estas Especificações Técnicas é de critério exclusivo da Prefeitura Municipal de 

Pacajá. 

A Contratada ficará obrigada a manter na obra, um livro diário de obra e ocorrências, destinado a 

anotações, pela Contratada, de todas as ocorrências diárias sobre o andamento da obra, bem como 

assinatura e observações a serem assinadas pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá. 
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Todo material a ser utilizado na obra deverá ser previamente aprovado pela Prefeitura Municipal de 

Pacajá antes da sua aplicação. 

Toda solicitação e comunicado referente à obra serão realizados através de ofício, memorando ou carta, e 

registrados no diário de obra. 

A Contratada será obrigada a retirar do canteiro, dentro do prazo de 72 horas, qualquer material ou 

equipamento impugnado pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá, caso o mesmo não atenda 

as exigências desta especificação. 

A Contratada manterá no canteiro de obra uma sala com mesa e cadeira destinada à utilização da 

fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá. 

A Contratada deverá manter em tempo integral, um engenheiro responsável pelo acompanhamento da 

obra, bem como dimensionar suas equipes de trabalho com profissionais habilitados e em número 

suficiente para conduzir os serviços dentro do cronograma adotado para a execução da obra. 

A Contratada deverá manter vigilância ininterrupta no canteiro da obra, até o recebimento definitivo da 

obra sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Pacajá. 

II CONDIÇÕES GERAIS 

Os itens relacionados abaixo não serão objeto de medição e pagamento separadamente, devendo os 

Proponentes diluir os respectivos custos em seus preços unitários, quando da elaboração da Proposta: 

    - execução e manutenção dos caminhos de serviço e eventuais acessos, inclusive com iluminação e 

sinalização dos locais de trabalho; 

    - execução e manutenção permanente de desvios de tráfego, bem como da correspondente sinalização 

preventiva; 

    - seguro contra riscos e danos de qualquer natureza; 

    - operação e manutenção de todas as instalações de serviços; 

    - fornecimento e devida estocagem de materiais, equipamentos e ferramentas, incluídas as     eventuais 

perdas, danos, extravios, furtos e roubos; 

    - provimento de mão-de-obra especializada ou não, local ou não, direta e indireta, em quantidade e 

qualidade compatíveis com os serviços a serem executados, bem como as respectivas despesas com 

assistência médico-hospitalar e ambulatorial e com alimentação, além dos custos com horas extras, 

adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, e todas as demais obrigações sociais, 

trabalhistas e previdenciárias afins, previstas em lei; 

    - os serviços topográficos para fins de locação das obras, bem como para fins de delimitação de áreas 

para a medição e acompanhamento dos serviços, que inclui o provimento de pessoal e equipamentos. 

    - independente do número de trabalhadores e da existência ou não de cozinha, haverá local exclusivo 

para aquecimento de refeições, dotado de equipamento adequado e seguro; 
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    - é obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores, por meio de 

bebedouro, sendo proibido o uso de copos coletivos; 

    - todas as áreas deverão ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza, sendo 

dedetizadas preferencialmente a cada 6 (seis) meses; 

    - operação e manutenção do canteiro de obras e acampamento que inclui, sem se limitar, os escritórios, 

galpões e pátios para a estocagem de materiais, ferramentas e equipamentos e para o beneficiamento de 

matérias-primas de qualquer natureza, os alojamentos ocupados pelo pessoal da Contratada, os 

refeitórios, os ambulatórios, os vestiários e demais instalações requeridas, conforme estabelecido em lei, 

além do mobiliário e demais bens patrimoniais necessários; 

    - fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC); 

    - transportes internos e externos de materiais, máquinas, equipamentos e pessoal; 

    - honorários advocatícios e despesas processuais, além dos custos com eventuais reclamações 

trabalhistas do pessoal da Contratada; 

    - depreciação, operação e manutenções preventiva e corretiva de equipamentos; 

    - despesas com elaboração e reprodução de relatórios e projetos de serviços adicionais àqueles 

fornecidos pela Prefeitura Municipal de Pacajá, bem como de suas cópias digitais; 

    - todos os tributos previstos em lei, que inclui, sem se limitar, os seguros, taxas, impostos e outros 

tributos de qualquer natureza, conforme o estabelecido na legislação vigente, inclusive de caráter 

parafiscal; 

    - juros e encargos financeiros, excluídas as despesas financeiras referidas ao período de processamento 

das faturas, tendo em vista a legislação em vigor; 

    - lucro da Contratada, e tudo o mais necessário à perfeita execução dos serviços. 

A obra deverá ser legalizada junto aos órgãos competentes: CREA, Prefeitura Municipal, INSS e outros, 

sendo que ao final dos serviços a Contratada deverá fornecer a Certidão Negativa de Débito (CND) do 

INSS. 

Caberá à Contratada, ainda, providenciar, junto à Prefeitura Municipal de Pacajá, toda a documentação 

necessária ao pleno desenvolvimento dos serviços, inclusive licenças ambientais das jazidas para a 

obtenção de materiais de construção e para a implantação do canteiro de obras, bem como para o início 

dos serviços. 

Após a conclusão de todas as atividades envolvidas na construção, a Prefeitura Municipal de Pacajá 

fará uma inspeção final, constatando a fidelidade da construção às Especificações Técnicas, elementos de 

projeto e orientações emanadas pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá, sem que esse fato 

isente a Contratada de suas responsabilidades. 
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A Contratada deverá de imediato, tomar, às suas expensas, todas as providências requeridas para os 

reparos e/ou correções que se fizerem necessários para que os serviços estejam plenamente de acordo com 

as Especificações Técnicas, elementos de projeto e demais orientações emanadas pela Prefeitura 

Municipal de Pacajá. 

A Contratada deverá ter proteção contra os riscos de acidentes de seus empregados ou de seus 

subcontratados, independentemente de transferência destes riscos a companhias ou institutos seguradores. 

Em caso de acidente no canteiro de obras, a Contratada deverá prestar socorro imediato às vítimas, 

paralisando os serviços nas circunvizinhanças do local do acidente e, em seguida, comunicar o fato a 

Prefeitura Municipal de Pacajá. 

No que concerne ao presente Documento, todas as obrigações imputadas à Contratada deverão ser 

estendidas também a seus eventuais subcontratados. 

III ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 EXECUÇÃO DE GABARITO PARA LOCAÇÃO DA OBRA (Itens 1.1, da Planilha de 

Quantidades e Preços).  

1.1.1 Especificação Técnica 

A Contratada fará a locação dos eixos da obra, assistida pela Prefeitura Municipal de Pacajá, que 

fornecerá referência contida no desenho de locação do prédio. A Contratada fará as demais implantações 

necessárias a materializar no terreno os eixos definidos no projeto. 

Correrá por conta da Contratada o fornecimento de pessoal e do material necessário à locação da obra, 

bem como a verificação dos trabalhos durante a execução da mesma. 

As dimensões estabelecidas na locação serão mantidas no decorrer de toda obra, sendo a Contratada 

responsável pela manutenção das mesmas, ou seja, da estaca testemunha contendo o RN – 00 da obra. 

A obra será locada após a limpeza e regularização do terreno, observando-se rigorosamente as indicações 

do projeto e as exigências da Lei Orgânica do Município. 

A Contratada será responsável por qualquer erro de alinhamento ou nível e correrá a seu ônus, a 

demolição e reconstrução dos serviços que não forem aceitos pela Prefeitura Municipal de Pacajá. 

1.1.2 Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado (m²), a área da 

edificação, devidamente locada pela Contratada de acordo com o Projeto Executivo e aprovada pela 

fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá. 

1.1.3 Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de 

Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela execução da locação da obra, que inclui mão-

de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos 
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elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e 

Pagamento. 

2 INFRA E SUPERESTRUTURA 

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 m (Itens 

2.1, da Planilha de Quantidades e Preços). 

2.1.1 Especificação Técnica 

As cavas para fundações e outras partes da obra localizadas abaixo do nível do terreno serão executadas 

com dimensões compatíveis com as indicações obtidas nos desenhos de referência, bem como a natureza 

do terreno e o volume de trabalho a executar. 

As escavações serão executadas manual ou mecanicamente, a critério da Contratada, previamente 

aprovada pela Prefeitura Municipal de Pacajá. Quando necessárias serão convenientemente escoradas 

esgotadas ou drenadas, adotando-se todas as providências para a segurança dos colaboradores. 

Com base em explorações superficiais, adotou-se como critério, para fins destas Especificações Técnicas, 

um solo com condições geotécnicas admissível para suportar a pressão de 1,50 kgf/cm². 

O material de 1ª categoria proveniente das escavações será depositado ao lado das cavas, com distância 

suficiente, a fim de evitar o deslizamento do mesmo para seu interior, podendo ser utilizado no reaterro 

das fundações. 

2.1.2 Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medido em metro cúbico (m³), o volume escavado 

pela Contratada de acordo com a seção geométrica especificada no desenho de projeto, salvo onde 

indicados excessos laterais. 

2.1.3 Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de 

Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela execução da escavação manual, que inclui mão-

de-obra, ferramentas, equipamentos, estocagem temporária, carga, transporte, descarga e espalhamento 

(quando o material se destinar para bota-fora) e todos os materiais necessários à perfeita execução dos 

serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e 

Normas de Medição e Pagamento. 

2.2 REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE CAVAS (Itens 2.2 da Planilha 

de Quantidades e Preços). 

2.2.1 Especificação Técnica 

A área do fundo das cavas em contato com os elementos de fundação: vigas de fundação, blocos, sapatas 

etc., serão regularizadas e apiloadas com soquetes de madeira que na sua queda provoquem um impacto 

de 30 kg, repetindo-se as operações tantas vezes quanto necessárias, até obter-se o grau de compactação 

definido pelo projeto, podendo a critério da Contratada utilizar equipamentos mecânicos desde que, 

previamente aprovado pela Prefeitura Municipal de Pacajá.  
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2.2.2 Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado (m²), a área de fundo 

das cavas efetivamente apiloadas pela Contratada e aprovada pela fiscalização da Prefeitura Municipal 

de Pacajá. 

2.2.3 Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de 

Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela execução dos serviços de regularização e 

apiloamento de fundo de cavas, que inclui mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e todos os materiais 

necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS 

destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento. 

2.3 CONCRETO PARA REGULARIZAÇÃO E LASTRO (Itens 2.3 da Planilha de Quantidades e 

Preços). 

2.3.1 Especificação Técnica 

Após o apiloamento e limpeza do fundo das escavações, será lançada uma camada de concreto para 

regularização no traço 1:4,5:4,5 (cimento, areia media, brita 1), com uma espessura de 5 cm e largura 

determinada nos desenhos de projeto executivo. 

2.3.2 Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medido em metro cúbico (m³), o volume de 

concreto para regularização e lastros efetivamente fornecido, preparado, lançado e adensado pela 

Contratada e aprovado pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá. 

2.3.3 Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de 

Quantidades e Preços, que é a compensação integral pelo fornecimento, preparo, lançamento e 

adensamento do concreto para regularização e lastro, que inclui mão-de-obra, ferramentas, equipamentos 

e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas 

CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.  

2.4 AÇO CA-50 A E CA-60 B (Itens 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3 da Planilha de Quantidades e Preços).  

2.4.1 Especificação Técnica 

As armaduras deverão ser executadas de acordo com os projetos, observando-se estritamente, a classe do 

aço, número de camadas, dobramentos, espaçamentos e bitolas dos diversos tipos de barras retas e 

dobradas, fazendo-se perfeitas amarrações das armaduras com arame recozido de maneira que sejam 

mantidas nas suas posições durante a concretagem. Emendas somente serão permitidas nos lugares 

indicados no projeto estrutural. As barras de aço, os dobramentos, a colocação e as demais condições da 

armadura devem obedecer rigorosamente os requisitos estabelecidos NBR-6118 - Preparo e Execução de 

Obras de Concreto Armado. 

As armaduras colocadas serão perfeitamente limpas, sem sinal de ferrugem, pintura, graxa, ou terra. Para 

isso a Prefeitura Municipal de Pacajá poderá exigir que, antes da colocação ou mesmo antes da 

concretagem, que a ferrugem ou as impurezas sejam retiradas, empregando-se escovas de aço ou outro 
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recurso desde que previamente aprovado. A Contratada evitará que as barras de aço estocadas e as vigas 

pré-armadas fiquem em contato com o solo, devendo ser acondicionadas sobre vigas ou toras de madeira, 

colocadas sobre terreno previamente drenado, evitando assim deformação e contaminação por produtos 

prejudiciais ao concreto. 

As armaduras deverão ocupar exatamente as posições previstas no projeto estrutural e serão fixados por 

ligações metálicas, espaçadores, pastilhas de concreto, necessários para que não possam se deslocar 

durante a operação de concretagem e para garantir os afastamentos das formas previstos no Projeto. 

As pastihas de concreto serão os únicos elementos admitidos em contato com as formas. A qualidade da 

argamassa que as compõem deverá ser comparável com a resistência do concreto a ser utilizado na 

execução da obra. 

Em todas as peças estruturais de concreto armado, o recobrimento das armaduras será o indicado pela 

NBR-6118 - Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado, e nas peças em concreto aparente o 

recobrimento mínimo aceitável pela Prefeitura Municipal de Pacajá, será 2,5cm. 

2.4.2 Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medido em quilograma (kg), adotando-se o peso 

linear da classe e bitola do aço utilizado e em conformidade com o projeto executivo e aprovado pela 

fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá. 

2.4.3 Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de 

Quantidades e Preços, que é a compensação integral pelo fornecimento, corte, dobra, montagem e 

aplicação da armação de aço CA-50 e CA-60, que inclui mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, perdas 

e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas 

CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento. 

2.5 CONCRETO ESTRUTURAL, CONTROLE “B” fck 25 Mpa (Itens 2.7, 3.5 da Planilha de 

Quantidades e Preços). 

2.5.1 Especificação Técnica 

Materiais para preparo do Concreto:  

Cimento 

O cimento deverá satisfazer as prescrições da NBR-5732 – (cimento Portland comum), NBR-5733 

(cimento Portland de alta resistência inicial), NBR-5735 (cimento Portland alto forno) e NBR-5736 

(cimento Portland pozolânico) da ABNT. 

Nenhum cimento poderá ser utilizado sem que a Prefeitura Municipal de Pacajá tome conhecimento 

prévio da data de validade do lote. 

O cimento deverá ser estocado no canteiro da obra, em sua própria embalagem, em local seco e ventilado, 

sobre estrados impermeáveis, não devendo a pilha ultrapassar 10 sacos. 
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Esse depósito deve permitir fácil acesso à inspeção e identificação de qualquer lote. Sua capacidade de 

estocagem deverá garantir a concretagem por um período mínimo de 30 dias de produção máxima, sem 

abastecimento. O cimento que apresentar condições inadequadas de armazenamento será recusado pela 

Prefeitura Municipal de Pacajá. Lotes recebidos em épocas diversas serão guardados em separado, de 

forma a facilitar seu emprego na ordem cronológica do recebimento. 

Não será empregado cimento proveniente da limpeza de sacos, de outras embalagens ou de qualquer 

varredura. 

Agregado Miúdo 

Será utilizado areia natural que se enquadre na especificação da Norma NBR 7211. Deverá estar isenta de 

substâncias nocivas à sua utilização, tais como mica, materiais friáveis, gravetos, matéria orgânica, 

torrões de argila e outros materiais. O armazenamento da areia será realizado em local adequado, de 

modo a evitar a sua contaminação. 

Agregado Graúdo 

Serão utilizados pedregulho natural ou a pedra britada de rochas estáveis, isentas de substâncias nocivas 

ao seu emprego, como torrões de argila, material pulverulento, gravetos e outros materiais. O agregado 

graúdo será uniforme, com pequena incidência de fragmentos de forma lamelar, enquadrando-se a sua 

composição granulométrica na especificação da Norma NBR 7211. 

O armazenamento em canteiro deverá ser realizado em plataformas apropriadas, de modo a impedir 

qualquer tipo de trânsito sobre o material já depositado. 

A dimensão e característica do agregado variarão entre 4,8 mm e 38 mm, obedecendo-se os limites 

determinados pelos espaçamentos entre barras de aço, definidos no projeto estrutural. 

Dimensão adequada em relação à peça a concretar: 

Será no mínimo, menor que ¼ (um quarto) da menor dimensão da referida peça. 

diâmetro < 38 mm – para vigas, lajes, pilares e paredes cuja menor dimensão for acima de 25 cm; 

diâmetro < 19 mm – para vigas, lajes, pilares e paredes cuja menor dimensão estiver compreendida entre 

25 cm e 8 cm; 

diâmetro < 9,5 mm para peças com dimensões menores que 8 cm. 

Quando indicado, o concreto ciclópico será utilizado e conterá 30% de pedras ditas “de mão”, com as 

mesmas características dos agregados graúdos especificados, diferindo somente nas dimensões. 

Água 

A água usada no amassamento do concreto será limpa e isenta de siltes, sais, álcalis, ácidos, óleos, 

matéria orgânica ou qualquer outra substância prejudicial à mistura. 
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Em princípio, deverá ser utilizada água potável. Sempre que se suspeitar de que a água disponível possa 

conter substâncias prejudiciais, deverão ser providenciadas análises físico-químicas. Deverão ser 

observadas as prescrições da Norma NBR 6118 – Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado. 

Aditivos 

Quando indicado ou a critério da Prefeitura Municipal de Pacajá, poderá ser autorizada a utilização de 

aditivos, quer sejam impermeabilizantes, aceleradores ou retardadores de pega, redutores de água e 

incorporadores de ar. A autorização para uso será específica para cada tipo, quantidade e local a ser 

aplicado. 

A Prefeitura Municipal de Pacajá poderá subordinar a autorização do emprego de aditivos a ensaios de 

laboratório, a fim de verificar as características e as propriedades mecânicas exigidas para o concreto. 

O fornecimento, a conservação e o armazenamento dos aditivos em local adequado serão de 

responsabilidade da Contratada. 

Preparo do Concreto 

O preparo do concreto será regido pela NBR 12.655 - Preparo, Controle e Recebimento de Concreto - 

Procedimento. 

Da técnica de dosagem do concreto, deverá resultar um produto final homogêneo e de traço tal que 

assegure: 

 - uma massa plástica trabalhável de acordo com as dimensões e moldagens das peças; 

 - durabilidade e resistência conforme especificado no projeto; 

 - sempre que necessário a Contratada deverá acrescentar no volume programado para lançamento, a 

quantidade de 60 litros do concreto produzido para moldagem de Corpos de Provas para ensaios de 

resistência à compressão em atendimento ao fck de projeto, se solicitado pela Prefeitura Municipal de 

Pacajá. 

Caberá a Prefeitura Municipal de Pacajá aprovar a dosagem do concreto, a fim de atender os requisitos 

supracitados. 

Dosagem do Concreto 

Antes do início das operações de concretagem, a Contratada estabelecerá os critérios baseados em 

dosagens racionais para todos os tipos de concreto a serem utilizados na obra. Os traços assim 

estabelecidos deverão ser aprovados pela Prefeitura Municipal de Pacajá. 

A quantidade de cimento por metro cúbico de concreto será compatível com a finalidade e a resistência 

pretendida, variando de 160 a 350 quilogramas por metro cúbico. 

O concreto deve ser preparado racionalmente e de maneira que seja obtida uma mistura, homogênea e 

com os coeficientes de variação pretendida, com quantidade de cimento necessária e de baixo Slump 

(conforme NBR NM-67 - Determinação da Consistência pelo Abatimento do Tronco de Cone). A 
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consistência e a granulometria devem estar de acordo com as dimensões da peça e da distribuição das 

armaduras no seu interior para garantir os processos de lançamento e adensamento. Os materiais 

componentes devem ser medidos em peso. É facultada a medida em volume dos agregados miúdos e 

graúdos, desde que sejam observadas e cumpridas rigorosamente as prescrições constantes na NBR 6118 

- Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado. 

Dosagem empírica 

Excepcionalmente e em conformidade rigorosa com as prescrições da NBR 12.655 - Preparo, Controle e 

Recebimento de Concreto, a dosagem empírica poderá ser admitida unicamente em obras de pequeno 

porte, a critério da Prefeitura Municipal de Pacajá e mediante autorização expressa desta. 

Amassamento do Concreto 

O amassamento do concreto só será permitido por processos mecânicos. O tempo de mistura dos 

componentes do concreto será de no mínimo, 3 (três) minutos, medidos após todos os componentes, 

exceto a totalidade de água, terem entrado na betoneira. 

A Prefeitura Municipal de Pacajá poderá reservar-se o direito de aumentar o tempo de mistura, quando 

as operações de carga e de betonagem não produzirem uma mistura de componentes uniformemente 

distribuídos e de consistência uniforme. 

O concreto descarregado da betoneira deverá ter composição e consistência uniformes em todas as suas 

partes e nas diversas descargas, exceto quando forem necessárias variações de composição ou 

consistência. A água deverá ser acrescentada no início e durante a operação de carga na betoneira. 

Precauções anteriores ao lançamento do concreto: 

Antes do lançamento, as fôrmas serão limpas para que as superfícies em contato com o concreto fiquem 

isentas de impurezas que possam influenciar na qualidade e no acabamento. 

As fôrmas de madeira serão molhadas até a saturação. Deverão ser previstos furos para o escoamento da 

água em excesso, embora posteriormente deverá ser totalmente vedada a fim de evitar o escoamento de 

nata e defeitos nas estruturas concretadas. 

Transporte e lançamento 

O transporte e o lançamento do concreto deverão ser feitos por métodos que evitem a segregação ou perda 

dos componentes do concreto. 

Na concretagem das peças estruturais, não será permitida qualquer queda vertical maior que 2,00 m (dois 

metros). Os limites assim estabelecidos somente poderão ser ultrapassados quando utilizado um 

equipamento apropriado que impeça a segregação do concreto, e onde especificado pela Prefeitura 

Municipal de Pacajá. 

Serão rejeitados concretos que tenham, entre o fim de sua preparação e o início de seu lançamento, um 

período superior a 30 minutos, não sendo admitido o uso de concreto remisturado. 
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Todo o concreto lançado sobre terra deverá ser despejado sobre superfícies firmes, limpas, úmidas e 

isentas de água. Todas as superfícies deverão ser umedecidas antes da colocação do concreto e, quando 

necessário, cobertas com cerca de 1cm de argamassa com a mesma resistência do concreto. 

Concretagem em contato com alvenaria e outros elementos cerâmicos exigem o prévio e abundante 

umedecimento destas superfícies.  

Adensamento 

Cada camada de concreto lançada será vibrada mecanicamente por meio de vibradores de imersão ou de 

parede, para que seja conseguida a resistência mínima definida no projeto. Deverão ser tomadas as 

precauções para que não se formem “ninhos”, não se altere a posição da armadura, nem traga quantidade 

excessiva de água para a superfície do concreto ou ocorra à segregação dos componentes do concreto. O 

vibrador operará preferencialmente na vertical e sua penetração no concreto será possível com o seu peso 

próprio. Deve ser evitado o contato direto do vibrador com a armadura, evitando-se vazios ao seu redor, 

com prejuízo da aderência. Serão observadas as prescrições da Norma NBR 6118 – Projeto e Execução de 

Obras de Concreto Armado. Os diâmetros dos vibradores de imersão deverão ser compatíveis com as 

dimensões do elemento a ser concretado. 

Juntas de concretagem 

Quando o lançamento do concreto for interrompido e criar-se uma junta de concretagem, serão tomadas 

as providências necessárias para que, ao reiniciar-se o novo lançamento, exista uma ligação do trecho 

endurecido com o novo concreto. 

Serão executadas a colagem com resina epóxi, se recomendada pela Prefeitura Municipal de Pacajá ou 

indicada no projeto. Deverá ser obedecidas a Norma NBR 6118 – Projeto e Execução de Obras de 

Concreto Armado. 

Acabamento das Superfícies 

As superfícies não cobertas por fôrmas e que não receberem nova camada de concreto, nem revestimento 

posterior, terão os acabamentos indicados no projeto. Na falta de qualquer indicação, o concreto deverá 

ser apenas desempenado. 

Salvo especificado em contrário, o acabamento de todas as superfícies de concreto será normalmente 

obtido com uma forma rígida e estanque. A reparação dos defeitos das superfícies de concreto será 

exigida pela Prefeitura Municipal de Pacajá quando surgirem falhas (ninhos) ou onde, devido à 

deformação das fôrmas, aparecerem defeitos nas superfícies do concreto, excedendo 5 cm em 3,00m, e 

defeitos abruptos ou nas arestas excedendo a 3 cm. 

Em todas as superfícies de concreto, aparente ou enterrado, deverão ser removidas as partes dos tirantes 

metálicos até 2 cm, para dentro da superfície do concreto, devendo o furo ser preenchido com argamassa 

de cimento e areia, da mesma cor que o concreto original. 

As superfícies dos pisos, calçadas, pátios, e outras, serão acabados nas cotas indicadas no projeto e não 

deverão apresentar depressões ou saliências maiores que 5 mm em 2,50 m. 



Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 
Secretaria Municipal de Educação 

Fundo Municipal de Educação 

CNPJ: 28.533.284/0001-09 

============================================================================= 
Avenida João Miranda dos Santos, 69, Novo Horizonte – CEP: 68485-000 

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

 

Cura 

Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas, com o objetivo de impedir a perda 

de água destinada à hidratação do cimento. Durante o período de endurecimento do concreto, as 

superfícies deverão ser protegidas contra chuvas, secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e 

vibrações, que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura. 

Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão abundantemente umedecidas com 

água durante pelo menos 3 (três) dias após o lançamento. Como alternativa, poderá ser aplicado um 

agente químico de cura, para que a superfície seja protegida com a formação de uma película 

impermeável. Todo o concreto não protegido por fôrma e todo aquele já deformada deverão ser curados 

imediatamente após ter endurecido o suficiente para evitar danos na superfície. O método de cura 

dependerá das condições no campo e do tipo de estrutura. 

Reparos 

As pequenas cavidades, falhas ou imperfeições que eventualmente aparecerem nas superfícies após a 

desforma, serão reparadas de modo a restabelecer as características do concreto. As rebarbas e saliências 

que eventualmente ocorrerem serão reparadas. A Contratada deverá apresentar o traço e a amostra da 

argamassa a ser utilizada no preenchimento de eventuais falhas de concretagem. A Contratada 

eventualmente poderá apresentar sugestão de traços para execução destes reparos. Todos os serviços de 

reparos serão inspecionados e aprovados pela Prefeitura Municipal de Pacajá. 

2.5.2 Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medido em metro cúbico (m³), o volume de 

concreto efetivamente preparado, lançado, adensado e acabado pela Contratada e aprovado pela 

fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá. 

2.5.3 Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de 

Quantidades e Preços, que é a compensação integral pelo fornecimento, preparo, lançamento, 

adensamento e acabamento do concreto estrutural, que inclui mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, 

transporte, controle tecnológico (moldagem de corpos de prova e slump), perdas, cura, reparos e todos os 

materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES 

GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento. 

 

2.6 FÔRMA DE MADEIRA BRANCA PARA CONCRETO, INCLUSIVE DESFÔRMA (Itens 2.8, 3.4 

da Planilha de Quantidades e Preços). 

2.6.1 Especificação Técnica. 

As fôrmas atenderão as dimensões de projeto e deverão possuir rigidez suficiente para não se deformar 

quando submetida às cargas e esforços resultantes do lançamento do concreto, das pressões provocadas 

pelos vibradores, nem pela ação dos fatores ambientais. Serão tomadas precauções especiais para garantir 

as contra-flexas e os acabamentos indicados no projeto. 
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As dimensões, nivelamento, verticalidade das fôrmas deverão ser verificadas, cuidadosamente, antes da 

concretagem. Serão removidos do interior das fôrmas todo pó de serra, aparas de madeira e outros restos 

de material. Em pilares, nos quais o fundo é de difícil acesso, deverão ser deixadas janelas provisórias 

para facilitar esta operação. 

A execução das fôrmas será de maneira que facilite a desforma, evitando-se assim esforços e choques 

violentos sobre o concreto na etapa de cura. A montagem das formas e seu escoramento deverão ser 

cuidadosamente verificados antes da concretagem, que acontecerá somente após liberação prévia da 

Prefeitura Municipal de Pacajá. 

Materiais: 

Os materiais utilizados nas fôrmas serão tais que produzam os acabamentos requeridos nos projetos e 

especificações. Para as partes da estrutura “aparentes”, serão utilizadas chapas de compensado ou tábuas 

aplainadas e apropriadas para esse fim, sempre em conformidade com as exigências do projeto e destas 

Especificações Técnicas. 

Escoramentos: 

Os escoramentos deverão ser capazes de resistir aos esforços atuantes, mantendo as fôrmas rigidamente 

nas posições determinadas em projeto. 

Para os escoramentos não serão admitidos pontaletes de madeira de seção menor que 5 x 6 cm ou seção 

circular equivalente. Os pontaletes com comprimento superior a 3,00 m deverão ser contraventados e 

estes, deverão ter apenas uma emenda a qual será feito no terço médio de seu comprimento.  

Aberturas, furos e peças embutidas: 

Os “blockouts” para os embutidos elétricos, hidráulicos e estruturais serão posicionados na fôrma antes da 

concretagem. 

Desfôrma: 

Os fundos das fôrmas serão mantidos até que o concreto tenha adquirido resistência para suportar com 

segurança o seu peso próprio, demais cargas atuantes e que as superfícies tenham adquirido suficiente 

dureza para não sofrer danos durante a desforma. As fôrmas deverão ser cuidadosamente retiradas afim 

de não danificar a estrutura concretada e prevendo a sua reutilização, devendo obedecer a Norma NBR 

6118 que estabelece os prazos mínimos conforme tabela abaixo, ou a critério da Prefeitura Municipal de 

Pacajá: 

               - faces laterais: 3 dias 

               - faces inferiores com pontalete: 14 dias 

               - faces inferiores sem pontalete: 21 dias 
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            Em casos especiais o prazo de retirada das fôrmas poderá ser reduzido, após ensaios de                         

laboratório, que comprovem que a resistência à compressão do concreto seja superior a 75% do fck 

especificado em projeto, a critério da Prefeitura Municipal de Pacajá. 

2.6.2 Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado (m²), a área da fôrma 

desenvolvida e executada pela Contratada, conforme levantamento em projeto executivo e aprovada pela 

fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá. 

2.6.3 Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de 

Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela execução da fôrma de madeira para concreto, 

inclusive desforma, que inclui mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e todos os materiais necessários à 

perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas 

Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento. 

2.7 REATERRO MANUAL COM MATERIAL COESIVO DE 1ª CATEGORIA PROVENIENTE DA 

ESCAVAÇÃO DA FUNDAÇÃO (Itens 2.9 da Planilha de Quantidades e Preços). 

2.7.1 Especificação Técnica 

O reaterro das fundações será executado com material coesivo de 1ª categoria, proveniente das 

escavações das fundações previamente aprovado pela Prefeitura Municipal de Pacajá. O material 

deverá ser isento de matéria orgânica, lançado em camadas sucessivas de 20 cm de espessura, 

criteriosamente regadas e apiloadas com soquete de madeira que na sua queda provoque um impacto de 

30 kg, repetindo-se as operações tantas vezes quanto necessárias, até obter-se o grau de compactação 

definido pelo projeto. Podendo a critério da Contratada utilizar equipamentos mecânicos desde que 

previamente aprovado pela Prefeitura Municipal de Pacajá.  

2.7.2 Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medido em metro cúbico (m³), o volume de 

reaterro efetivamente lançado e compactado pela Contratada e aprovado pela fiscalização da Prefeitura 

Municipal de Pacajá. 

2.7.3 Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de 

Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de lançamento e 

compactação de reaterro manual com material coesivo de 1ª categoria proveniente da escavação das 

fundações, que inclui mão-de-obra, equipamentos, umedecimento, compactação e todos os materiais 

necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS 

destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento. 

3 VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS 

3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, 9 x 19 x 19 cm, 

JUNTAS DE 1,2 cm, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NA 

PROPORÇÃO VOLUMÉTRICA DE 1:4. (Item 4.1 da Planilha de Quantidades e Preços). 
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3.1.1 Especificação Técnica 

Após a execução das fundações e contrapiso, será iniciada a alvenaria de marcação das paredes internas e 

externas altura de 60 cm. 

As paredes serão construídas na espessura indicada em projeto, com alvenaria de tijolo cerâmico furado 9 

x 19 x 19 cm, assentados com argamassa de cimento e areia na proporção volumétrica de 1:6 com adição 

de impermeabilizante apropriado para argamassa, previamente aprovado pela fiscalização da Prefeitura 

Municipal de Pacajá. 

As faces e o respaldo das alvenarias de marcação serão completamente impermeabilizados, com 

argamassa de cimento e areia na proporção volumétrica 1:3 com adição de impermeabilizante apropriado 

para argamassa. 

A finalidade da alvenaria de marcação é proporcionar, que todos os ambientes da edificação estejam 

fielmente aprumados, esquadrejados e garantir que a impermeabilização bloqueie o efeito da capilaridade. 

Depois de concluída a impermeabilização da alvenaria de marcação será dada à continuidade da alvenaria 

de vedação. As paredes deverão obedecer fielmente às dimensões, alinhamentos e espessuras indicadas 

nos desenhos de projeto e serão assentadas com argamassa apropriada para cada caso. Tijolos, blocos e 

elementos vazados serão previamente molhados antes do seu emprego, serão assentados formando fiadas 

corretamente niveladas, alinhadas e aprumadas. 

Quando os pilares forem concretados antes da execução da alvenaria as amarrações serão executadas com 

vergalhões de aço, Ø 4,2 mm de 1200 mm distribuídos ao longo da altura do pilar, a cada 60 centímetros 

ou conforme determinação da Prefeitura Municipal de Pacajá. 

Todo parapeito, platibanda, guarda-corpo e parede baixa de alvenaria, deverão ser respaldados com 

amarração em cinta de concreto armado ou ferro Ø 6,3 mm. 

Sob todos os vãos das janelas deverão ser usados contra-vergas e sobre os vãos das portas e janelas 

deverão ser usadas vergas em concreto armado, convenientemente dimensionadas com o mínimo de 30 

cm de apoio para cada lado. Para a execução de vergas e contra-vergas em paredes de alvenaria com 

tijolos de 10 cm de espessura serão usados 4 ferros de Ø 6,3 mm e estribos de Ø 4,2 mm a cada 15 cm, 

com comprimento do vão  acrescido 60 cm. 

3.1.2 Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado (m²), a área de 

alvenaria efetivamente executada pela Contratada em conformidade com o projeto e aprovada pela 

fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá. Vãos com área inferior ou igual a 2,00 m² devem ser 

considerados cheios e vãos com área superior a 2,00 metros quadrados, descontar apenas o que exceder. 

Entende-se por vãos as áreas destinadas à instalação de portas, janelas e vitrôs. 

3.1.3 Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de 

Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela execução da alvenaria de vedação, que inclui 

mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços 
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e demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de 

Medição e Pagamento. 

3.2 GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO EM METALON, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO (Item 

4.2 da Planilha de Quantidades e Preços). 

3.2.1 Especificação Técnica 

As grades de ferro para proteção serão confeccionadas em metalon, seguindo as prescrições, espaçamentos 

e desenhos definidos pelos projetos arquitetônicos, deverão ser soldados nas suas extremidades com 

chumbadores tipo rabo de andorinha fixada na alvenaria com argamassa de cimento e areia 1:3, conforme 

projeto executivo. 

 As grades metálicas deverão ter pintura de fundo com primer antiferrugem em duas demãos, devendo 

ser retocadas sempre que apresentarem manchas descascadas, pontos de solda e ferrugem. Os pontos de 

ferrugens deverão ser removidos através de lixamento ou remoção com escova de aço e retocados com 

massa sintética e posteriormente repintados com primer tipo zarcão ou cromato de zinco. 

3.2.2 Medição 

A medição será executada mensalmente no campo, sendo medida em metro quadrado (m²), a área de grade 

de proteção em ferro m metalon efetivamente fornecida e instalada conforme indicada em projeto. 

3.2.3 Pagamento 

Será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante da Planilha de Quantidades e 

Preços, que é a compensação integral pela realização do serviço de fornecimento e instalação de grade de 

proteção em ferro em metalon, que inclui (cimento, areia, ferragens, etc.), mão de obra, equipamentos, 

ferramentas e materiais necessários à execução do serviço, e demais custos elencados nas CONDIÇÕES 

GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento. 

4 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

Generalidades 

Antes de ser iniciado qualquer serviço de revestimento, deverão ser testadas as instalações hidráulicas, 

verificadas as esquadrias de madeira e metálicas e os demais elementos embutidos. 

As alvenarias deverão estar concluídas e o concreto curado, sem defeitos e trincas corrigidas. 

O revestimento só poderá ser aplicado após 7 (sete) dias da conclusão da alvenaria. 

A superfície a revestir, deverá estar totalmente limpa, usando-se preferencialmente uma escova de nylon 

seca, para eliminação de gorduras, vestígios orgânicos, eflorescências e outras impurezas. 

Toda superfície a revestir será previamente molhada e chapiscada com argamassa de cimento e areia na 

proporção volumétrica 1:3, com espessura média de 5 mm, aplicada com peneira grossa, máquina 

apropriada para este fim ou colher de pedreiro. 

Toda argamassa que apresentar vestígios de endurecimento antes de sua utilização, deverá ser rejeitada 

para aplicação. 

4.1 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NA PROPORÇÃO 

VOLUMÉTRICA DE 1:4. (Item 5.1 da Planilha de Quantidades e Preços). 
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4.1.1 Especificação Técnica 

Será aplicada, sobre a superfície a revestir, uma camada regular de argamassa forte denominada chapisco.  

O chapisco será feito com argamassa fluida na proporção volumétrica de 1:3 (cimento e areia grossa), 

quando indicado, com adição de aditivo adesivo.  

A argamassa deverá ser projetada energicamente, de baixo para cima, contra a superfície a ser revestida 

com chapisco, se fará tanto nas superfícies verticais ou horizontais de estruturas de concreto, como 

também nas superfícies verticais de alvenaria, para posterior revestimento. A espessura do chapisco será 

de 5 mm.  

A aplicação terá de ser feita sobre superfície limpa com vassoura e previamente umedecida o suficiente 

para que não ocorra a absorção da água necessária à cura da argamassa.  

O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco tornar-se tão firme que não possa ser removido 

com a mão e depois de decorridas, no mínimo 24 horas de sua aplicação. 

4.1.2 Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado (m²), a área 

efetivamente chapiscada pela Contratada e aprovada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de 

Pacajá, descontando-se as áreas de vãos que excederem a 2,00 metros quadrados por vão. Entende-se por 

vãos as áreas destinadas à instalação de portas, janelas e vitrôs. 

4.1.3 Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de 

Quantidades e Preços, que é a compensação integral pelo fornecimento, preparo e aplicação de argamassa 

de cimento e areia na proporção volumétrica de 1:3 para chapisco com espessura de 5 mm, que inclui 

mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e de todos os materiais necessários à perfeita execução dos 

serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e 

Normas de Medição e Pagamento. 

4.2 REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NA PROPORÇÃO VOLUMÉTRICA 

1:2:8 (Itens 5.2 da Planilha de Quantidades e Preços). 

4.2.1 Especificação Técnica 

Será aplicada sobre a superfície chapiscada tanto nas paredes internas como nas paredes externas, onde 

indicado no desenho de projeto, uma camada de argamassa para reboco único (emboço paulista) de 

cimento, cal e areia fina peneirada na proporção volumétrica de 1:2:8, com espessura de 20 mm, sendo 

tolerada em casos excepcionais e mediante autorização prévia da Prefeitura Municipal de Pacajá, a 

espessura máxima de 25 mm. 

A argamassa depois de aplicada será desempenada com régua de alumínio e alisada com desempenadeira 

revestida com feltro ou espuma de borracha. 

No respaldo do alicerce (vigas baldrame) o revestimento será de argamassa com aditivo 

impermeabilizante com espessura mínima de 15 mm, descendo lateralmente (nas duas faces) no mínimo 

15 centímetros. A dosagem deverá ser aquela indicada na embalagem do fabricante. 
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Os revestimentos externos, numa altura de 60 cm acima das vigas baldrame deverão ter o mesmo aditivo 

impermeabilizante para evitar saturamento por águas pluviais precipitadas pelos beirais. 

Excepcionalmente, a critério da Prefeitura Municipal de Pacajá, em terreno ou região da construção 

onde a incidência da umidade for muito alta, o revestimento externo será executado com aplicação de 

argamassa com produto hidrófugo. 

4.2.2 Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado (m²), a área de reboco 

efetivamente executada pela Contratada e aprovada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de 

Pacajá, descontando-se as áreas de vãos que excederem a 2,00 metros quadrados por vão. Entende-se por 

vãos as áreas destinadas à instalação de portas, janelas e vitrôs. 

4.2.3 Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de 

Quantidades e Preços, que é a compensação integral pelo fornecimento, preparo e aplicação de argamassa 

para reboco, que inclui mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos 

serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e 

Normas de Medição e Pagamento. 

4.3 REBOCO FRISADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NA PROPORÇÃO 

VOLUMÉTRICA 1:2:8 (Itens 5.3 da Planilha de Quantidades e Preços). 

4.3.1 Especificação Técnica 

Será aplicada sobre a superfície chapiscada tanto nas paredes internas como nas paredes externas, onde 

indicado no desenho de projeto, uma camada de argamassa para reboco frisado único (emboço paulista) 

de cimento, cal e areia fina peneirada na proporção volumétrica de 1:2:8, com espessura de 20 mm, sendo 

tolerada em casos excepcionais e mediante autorização prévia da Prefeitura Municipal de Pacajá, a 

espessura máxima de 25 mm. 

A argamassa depois de aplicada será desempenada com régua de alumínio e alisada com desempenadeira 

revestida com feltro ou espuma de borracha. 

No respaldo do alicerce (vigas baldrame) o revestimento será de argamassa com aditivo 

impermeabilizante com espessura mínima de 15 mm, descendo lateralmente (nas duas faces) no mínimo 

15 centímetros. A dosagem deverá ser aquela indicada na embalagem do fabricante. 

Os revestimentos externos, numa altura de 60 cm acima das vigas baldrame deverão ter o mesmo aditivo 

impermeabilizante para evitar saturamento por águas pluviais precipitadas pelos beirais. 

Excepcionalmente, a critério da Prefeitura Municipal de Pacajá, em terreno ou região da construção 

onde a incidência da umidade for muito alta, o revestimento externo será executado com aplicação de 

argamassa com produto hidrófugo. 

4.3.2 Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado (m²), a área de reboco 

efetivamente executada pela Contratada e aprovada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de 
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Pacajá, descontando-se as áreas de vãos que excederem a 2,00 metros quadrados por vão. Entende-se por 

vãos as áreas destinadas à instalação de portas, janelas e vitrôs. 

4.3.3 Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de 

Quantidades e Preços, que é a compensação integral pelo fornecimento, preparo e aplicação de argamassa 

para reboco, que inclui mão-de-obra, ferramentas e todos os materiais necessários à perfeita execução dos 

serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e 

Normas de Medição e Pagamento. 

4.4 REVESTIMENTO CERÂMICO, IMITANDO TIJOLINHO APARENTE 6,50X18CM C/ 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (Itens 5.4 da Planilha de Quantidades e Preços). 

4.4.1 Especificação Técnica 

De preferência, recomenda-se, que o assentamento das peças deve ser a última etapa da execução da obra, 

evitando que outros serviços possam danificá-las. 

Aplique na superfície uma quantidade de argamassa não maior que 2 m² com uma desempenadeira 

dentada. 

Coloque as placas de pastilhas alinhadas e aprumadas sobre a argamassa. Bata com a desempenadeira de 

borracha sobre o revestimento para uma perfeita aderência e regularização da superfície. 

Retire o papel que recobre as placas de peças com uma trincha úmida. Retire os excessos de argamassa 

com a espátula. 

Aguarde 24 horas para secar a argamassa de assentamento. 

Não se esqueça de que a superfície na qual serão assentadas as peças deve estar limpa, estável e com 

emboço desempenado com desempenadeira de espuma.  

Utilize a mesma argamassa para o rejuntamento e o assentamento para não ocorrer diferenças no 

resultado da obra. 

Use uma argamassa de base cimentícia para locais secos. Já em áreas molhadas, prefira uma argamassa de 

base acrílica com aditivos anti-fungos, antialgas e impermeabilizantes. 

Para retirar o excesso de rejunte, use uma esponja macia e água. Após total secagem do rejuntamento, 

lave com água e sabão. 

4.4.2 Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado (m²), a área de 

revestimento cerâmico, imitando tijolinho aparente 6,50x18cm c/ argamassa de cimento e areia 1:3, 

assentada com argamassa industrializada, efetivamente fornecida, assentada e rejuntada pela Contratada 

e aprovada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá, descontando-se as áreas de vãos que 

excederem a 2,00 metros quadrados por vão. Entende-se por vãos as áreas destinadas à instalação de 

portas, janelas e vitrôs. 
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4.4.3 Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de 

Quantidades e Preços, que é a compensação integral pelo fornecimento, aplicação e rejuntamento de 

revestimento cerâmico, imitando tijolinho aparente 6,50x18cm c/ argamassa de cimento e areia 1:3, que 

inclui mão-de-obra, equipamentos, transporte, ferramentas, e todos os materiais necessários à execução 

dos serviços, além dos custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e 

Normas de Medição e Pagamento. 

5 PINTURA 

Generalidades 

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais: 

 - as superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e lixadas, de modo a remover 

sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas; 

 - cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver completamente seca, devendo-

se observar um intervalo de 24 horas entre demãos; 

 - igual cuidado deverá se tomado entre demão de tinta e de massa, observando um intervalo mínimo de 

48 horas após cada demão de massa; 

 - deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingo de tinta em superfície não destinada 

à pintura como: vidro, ferragens de esquadrias e outros se recomendam as seguintes cautelas para a 

proteção das superfícies e peças: 

 - isolamentos com tiras de papeis, panos e outros materiais; 

 - remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado sempre 

que necessário. 

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com dimensões mínimas 

de 0,50x 1,00m no próprio local, que se destina à aprovação da fiscalização. Deverão ser usadas as tintas 

já preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, salvo especificação do projetista. As tintas 

aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As 

camadas serão uniformes, sem escorrimentos, falhas ou marca de pincéis. 

Os recipientes utilizados no armazenamento da mistura e aplicação das tintas deverão estar limpos e livres 

de quaisquer materiais estranhos e resíduos. Todas as tintas serão rigorosamente misturadas dentro de 

latas e periodicamente mexidas com uma espátula de madeira, antes e durante a aplicação, a fim de obter 

uma mistura densa e homogênea, evitando-se a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos. 

Para pinturas externas em recintos fechados serão usadas máscaras, salvo se forem empregados materiais 

não tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçada no recinto. Os trabalhos de pintura em locais 

desabrigados serão suspensos em tempo de chuva e de excessiva umidade. 

5.1 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS 
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(Itens 6.1 da Planilha de Quantidades e Preços). 

5.1.1 Especificação Técnica 

Depois da massa acrílica lixada e seca ao toque, será aplicada à primeira demão da pintura de 

acabamento. Cada demão deve constituir uma película contínua, devendo ser aplicadas 2 (duas) demãos, 

com espessura uniforme e livre de poros e de escorrimento, até a cobertura total da parede. As falhas na 

película deverão ser corrigidas, sendo necessário aguardar o tempo de secagem antes da aplicação da 

demão subseqüente. A tinta será sempre aplicada sobre superfície seca para não provocar enrugamento. A 

pintura recém executada deve ser protegida contra incidência, mesmo por contatos acidentais, de poeira e 

água durante a secagem. 

A Contratada fará a aquisição da tinta acrílica de fabricante reconhecido no mercado nacional que tenha 

seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS. 

Depois de definida a marca da tinta látex acrílica pela Contratada e aprovada pela fiscalização da 

Prefeitura Municipal de Pacajá, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação. 

5.1.2 Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado (m²), a área de pintura 

efetivamente executada pela Contratada e aprovada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de 

Pacajá, descontando-se as áreas de vãos que excederem a 2,00 metros quadrados por vão. Entende-se por 

vãos as áreas destinadas à instalação de portas, janelas e vitrôs. 

5.1.3 Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de 

Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização dos serviços de pintura látex acrílico, 

duas demãos, que inclui mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e todos os materiais necessários à 

perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas 

Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento. 

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

6.1 EXECUÇÃO DE FURO SONDAGEM  - MAIS DE 15M (Item 7.1 da Planilha de Quantidades 

e Preços).  

6.1.1 Especificação Técnica 

Será executado um furo de sondagem de acordo com as Normas Técnicas para análise da profundidade da 

escavação do poço artesiano. 

6.1.2 Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de furo 

efetivamente executado pela Contratada, vistoriada e aprovada pela fiscalização da Prefeitura 

Municipal de Pacajá.  
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6.1.3 Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de 

Quantidades e Preços que é a compensação integral pela realização dos serviços de sondagem que inclui 

mão-de-obra, ferramentas, carga, transporte, descarga e todos os materiais necessários à perfeita execução 

dos serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e 

Normas de Medição e Pagamento. 

6.2 EXECUÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO TUBULAR D= 6", INCLUSIVE BOMBA DE 

SUCÇÃO (Item 7.2 da Planilha de Quantidades e Preços).  

6.2.1 Especificação Técnica 

Será executado um poço artesiano tubular d= 6", inclusive bomba de sucção, conforme Normas Técnicas 

para fornecimento hidráulico da Escola. 

6.2.2 Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de poço 

artesiano tubular d= 6", inclusive bomba de sucção efetivamente executado pela Contratada, vistoriada e 

aprovada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá.  

6.2.3 Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de 

Quantidades e Preços que é a compensação integral pela realização dos serviços de perfuração do poço 

artesiano tubular d= 6", inclusive bomba de sucção em funcionamento que inclui mão-de-obra, 

ferramentas, carga, transporte, descarga e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços 

e demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de 

Medição e Pagamento. 

6.3 PASSARELA COBERTA C/TELHAS DE BARRO (COM PILAR 6"X3"), INCLUSIVE 

PINTURA DO MADEIRAMENTO E ENCALIÇAMENTO DOS CAPOTES COM E 

ARGAMASSA E BEIRAIS (Item 7.3 da Planilha de Quantidades e Preços).  

6.3.1 Especificação Técnica 

Será executado uma cobertura com telhas de barro e pilares em madeira 6"X3", inclusive pintura do 

madeiramento e encaliçamento dos capotes com e argamassa e beirais, conforme Normas Técnicas. 

6.3.2 Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em (m) metro linear de cobertura com 

telhas de barro e pilares em madeira 6"X3", inclusive pintura do madeiramento e encaliçamento dos 

capotes com e argamassa e beirais efetivamente executado pela Contratada, vistoriada e aprovada pela 

fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá.  

6.3.3 Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de 

Quantidades e Preços que é a compensação integral pela realização dos serviços de cobertura com telhas 

de barro e pilares em madeira 6"X3", inclusive pintura do madeiramento e encaliçamento dos capotes 

com e argamassa e beirais que inclui mão-de-obra, ferramentas, carga, transporte, descarga e todos os 
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materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES 

GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento. 

6.4 CALÇADA EXTERNA DE CONCRETO SIMPLES FCK 15 Mpa, COM JUNTA DE DILATAÇÃO 

(Item 7.4 da Planilha de Quantidades e Preços). 

6.4.1 Especificação Técnica 

Sobre o solo efetivamente regularizado e apiloado será lançado uma camada de concreto fck 15 Mpa com 

6 cm de espessura  de modo a formar os painéis regulares de 1,00 m de comprimento. A concretagem será 

intercalada, de modo a formar junta seca entre os painéis, após a desfôrma dos painéis pintar com cal as 

faces que formarão a junta.  

O concreto para execução da calçada será de resistência característica de fck 15 Mpa, confeccionado 

conforme esta Especificação Técnica. 

Onde houver caimento, este será obtido pelo sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do 

concreto quando este ainda estiver em estado plástico.  

6.4.2 Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em metro quadrado (m²), a área da 

calçada externa de concreto simples, fck 15 Mpa, efetivamente executada pela Contratada e aprovada 

pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá. 

6.4.3 Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de 

Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização do fornecimento e serviços de 

preparo, lançamento e acabamento da calçada externa, de concreto simples fck 15 Mpa, espessura 6 cm, 

que inclui mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e todos os materiais necessários à perfeita execução 

dos serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e 

Normas de Medição e Pagamento. 

6.5 MURETA DE MEDIÇAO EM ALV.C/LAJE EM CONC.(C=2.20/L=0.50/H=2.0M) (Item 7.5 

da Planilha de Quantidades e Preços).  

6.5.1 Especificação Técnica 

Será executado uma Mureta de medição em alvenaria com laje em concreto dimensão 

(C=2.20/L=0.50/H=2.0m) conforme a planilha orçamentaria. 

6.5.2 Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em unidade (un), a quantidade de Mureta 

de medição em alvenaria com laje em concreto dimensão (C=2.20/L=0.50/H=2.0m) efetivamente 

executado pela Contratada, vistoriada e aprovada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá.  

6.5.3 Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de 

Quantidades e Preços que é a compensação integral pela realização dos serviços da Mureta de medição 

em alvenaria com laje em concreto dimensão (C=2.20/L=0.50/H=2.0m)nto que inclui mão-de-obra, 
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ferramentas, carga, transporte, descarga e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços 

e demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de 

Medição e Pagamento. 

6.6 ENCALIÇAMENTO DE TELHA CERAMICA DO BEIRAL (Item 7.6 da Planilha de 

Quantidades e Preços).  

6.6.1 Especificação Técnica 

Será executado o encaliçamento das telhas cerâmicas dos beirais de toda a cobertura da edificação com 

argamassa conforme  planilha orçamentaria. 

6.6.2 Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em (m) metro linear, a quantidade de 

encaliçamento das telhas cerâmicas dos beirais de toda a cobertura da edificação com argamassa 

efetivamente executado pela Contratada, vistoriada e aprovada pela fiscalização da Prefeitura 

Municipal de Pacajá.  

6.6.3 Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de 

Quantidades e Preços que é a compensação integral pela realização dos serviços do  encaliçamento das 

telhas cerâmicas dos beirais de toda a cobertura da edificação com argamassa que inclui mão-de-obra, 

ferramentas, carga, transporte, descarga e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços 

e demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de 

Medição e Pagamento. 

6.7 CANALETA EM ALVENARIA CHAPISCADA E REBOCADA COM BASE EM 

CONCRETO (DIMENSÃO 30X30CM) (Item 7.7 da Planilha de Quantidades e Preços).  

6.7.1 Especificação Técnica 

Será executado uma canaleta em alvenaria chapiscada e rebocada com base em concreto (dimensão 

30x30cm) conforme as dimensões descritas para drenagem pluvial. 

6.7.2 Medição 

A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em (m) metro linear, a quantidade de 

canaleta em alvenaria chapiscada e rebocada com base em concreto (dimensão 30x30cm) efetivamente 

executado pela Contratada, vistoriada e aprovada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Pacajá.  

6.7.3 Pagamento 

O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na Planilha de 

Quantidades e Preços que é a compensação integral pela realização dos serviços de  canaleta em alvenaria 

chapiscada e rebocada com base em concreto (dimensão 30x30cm)que inclui mão-de-obra, ferramentas, 

carga, transporte, descarga e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e demais 

custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas de Medição e 

Pagamento. 

 
Engª Civil Paula Rosa da Silva 

CREA PA 1512189413 
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TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020-08/SEMED 

  

ANEXO II 

 

CARTA PROPOSTA 

 

ÀO: MUNICÍPIO DE PACAJÁ – PARÁ 

 

At.te.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Prezado Senhores, 

 

- Após cuidadoso exame e estudo da TOMADA DE PREÇOS em referência, com o qual concordamos, 

vimos apresentar nossa proposta de preços para SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA 

JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E REFORMA EM 

ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PACAJÁ., e concordamos plenamente com as 

Condições Estabelecidas no Edital de TOMADA DE PREÇOS em referência e seus Anexos. 

- O preço total da Proposta para a execução do objeto é de R$: ........... (........por extenso......) 

- Validade da proposta: 60 dias. 

- O prazo de execução: CONFORME CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

- Dados bancário da empresa: ................................... 

 - Caso nós seja adjudicado o objeto em licitação, a(o) Sr(a). ......................., brasileira(o), ............... 

(estado civil), ............... (profissão), portador(a) da carteira de identidade nº. .......... SSP/....., CPF: 

.................., residente na Rua ....................... nº. ...., Bairro ............, na Cidade de ..................., Estado do 

...................., será a(o) responsável que assinará o contrato. 

- Declaramos plena submissão às condições e exigências deste edital em todas as fases da licitação; 

- Declaramos assunção de responsabilidade pela execução dos serviços e sujeição as condições 

estabelecidas no Edital. 

- Declaramos reconhecimento do direito da Administração Pública paralisar ou suspender a execução dos 

serviços na forma da Lei. 

- Declaramos concordância em firmar o contrato para execução dos serviços propostos, pelos respectivos 

preços mediante regular convocação. 

 Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação em causa, a comparecer na data, horário e 

local estabelecido pela MUNICÍPIO DE PACAJÁ, para proceder à assinatura do CONTRATO. 

 

..................../PA, ..... de .............. de 2020. 

 

 

 

_______________________________ 

responsável 

função  

RG: ......... e CPF: ................ 
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TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020-08/SEMED 
 

 

ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO 

 

 

CONTRATO Nº ............./2020      

 

O Município de PACAJÁ, através da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato denominado 

CONTRATANTE, localizado na Avenida João Miranda dos Santos, nº 69, inscrito no CNPJ (MF) sob o 

nº 30.934.924/0001-26, representado pelo(a) Sr.(a) JACIANE SOUSA OLIVEIRA, e, de outro lado a 

___________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº _________________, 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 PREÇO Nº 

005/2020-08/SEMED e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e 

CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as 

Cláusulas que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

 1. O presente Contrato tem como objeto a SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA 

JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E REFORMA EM 

ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PACAJÁ. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

 

 2.1. Os serviços ora contratados  compreendem as especificações, descritas nos Anexos do edital 

da TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020-08/SEMED, partes integrantes deste Contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

 

 2.2. O valor total deste Contrato é de R$ ............... (....................................................), 

discriminado de acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma físico-financeiro 

apresentados pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 1. Os serviços deverão ser executados até .... de .........de .......... 

 

  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. O prazo de garantia dos serviços deverá ser de 5 anos, contados do Termo de Recebimento 

Definitivo a ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL 
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A lavratura do presente Contrato decorre da realização da TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020-

08/SEMED. 

 

1. Para celebração de contrato caso a licitante vencedora seja de outro estado terar que 

apresentar: 

 

 

2. Certidão de Registro e Quitação da Licitante junto ao CREA/CAU, dentro do seu prazo de 

validade, ter o visto o CREA ou CAU/PA, (Resolução nº 266/97, art. 4º, CONFEA). 

 

3. Certidão de Registro e Quitação de seu(s) responsável(eis) técnico(s) junto ao CREA/CAU, 

dentro do seu prazo de validade, ter o visto o CREA ou CAU/PA, (Resolução nº 266/97, art. 

4º, CONFEA). 

 

 

               5.  Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho  

exarado no processo licitatório TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020-08/SEMED., tomando como base 

o disposto no artigo 45, parágrafo 1°,inciso I, da Lei n° 8.666/93. 

 

 

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 dinheiro ou títulos da dívida pública; 

 

   1.1.1 - a garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta 

de poupança em favor da CONTRATANTE; 

 

  1.2 - seguro-garantia; 

 

  1.3 - fiança 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 sê-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria 

Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 

combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 
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 1. A vigência deste Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigerá por 365 dias 

(trezentos e sescenta e cinco dias),  tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o 

primeiro e incluir o último. 

 

CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

 

 1. Caberá à CONTRATANTE: 

 

  1.1 - permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da prestação dos 

serviços de reforma e adequação; 

 

  1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

preposto ou responsável técnico da CONTRATADA; 

 

  1.3 - acompanhar e 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 PACAJÁ, 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 PREÇO Nº 005/2020-08/SEMED; 

 

  1.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações 

constantes dos Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020-08/SEMED; 

 

  1.7 - atestar as nota fiscal/faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio de 

servidor da CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

 

 1. Caberá à CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos do Edital TOMADA DE 

PREÇO Nº 005/2020-08/SEMED: 

 

  1.1 - ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 

da execução dos serviços objeto deste contrato, tais  como: 

 

   a) salários; 

   b) seguros de acidente; 

   c) taxas, impostos e contribuições; 

   d) indenizações; 

   e) vales-refeição; 

   f) vales-transporte; e 

   g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

 

  1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, 

porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 
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  1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo 

substituir imediatamente 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; 

 

  1.8 - verificar e comparar 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 verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou no prazo para tanto estabelecido pela 

fiscalização; 

 

  1.10 - providenciar, por 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 entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do 

local da obra, durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final; 

 

  1.14 - prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Contrato, conforme 

o disposto no § 1º do art. 56 da Lei n° 8.666/93; 

 

  1.15 - permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e àqueles por ele formalmente indicados, 

acesso às suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com 

o objeto; 

 

  1.16 - comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer 
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anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

 

  1.17 - responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro 

de obras, vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como outras 

construções provisórias necessárias, conforme previsto nas Especificações Técnicas constantes do Edital 

da TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020-08/SEMED; 

 

  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 prestação dos serviços 

contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal executados; 

 

  1.20 - providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos 

materiais apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso de 

similar ao descrito nas Especificações Técnicas constantes do Edital da TOMADA DE PREÇO Nº 

005/2020-08/SEMED, sempre que a fiscalização da CONTRATANTE julgar necessário; 

 

  1.21 - exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem 

realizados, apresentando-a à Unidade de fiscalização da CONTRATANTE, quando solicitado; 

 

  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 técnico que, porventura, 

venha a substituir o originalmente indicado; 

 

  1.24 - garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, 

contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, 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 deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de participar em 

licitação realizada pelo CONTRATANTE, atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; e 

 

  1.26 - manter, durante toda a execução dos serviços de reforma e adequação, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020-08/SEMED. 

 

 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 às vias ou logradouros públicos; 

 

  2.3 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e 



Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 
Secretaria Municipal de Educação 

Fundo Municipal de Educação 

CNPJ: 28.533.284/0001-09 

============================================================================= 
Avenida João Miranda dos Santos, 69, Novo Horizonte – CEP: 68485-000 

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

 

 

  2.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do 

Trabalho. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

 

 1. 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; 

 

  1.2 - 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 desempenho 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 

 

  1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais 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 à Administração da CONTRATANTE, nem 

poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual CONTRATADA renuncia expressamente a 

qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

 1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

 

  1.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal 

do CONTRATANTE durante a vigência deste contrato; 

 

  1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, 

salvo se houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE; e 

 

  1.3 - é vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Contrato; 

 

   1.3.1 - a subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente 

autorizada pela Administração da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS 

 

 1. Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA, a devida Anotação de 

Responsabilidade Técnica-ART relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a 

legislação vigente. 
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 2. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com a 

CONTRATADA e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório da TOMADA DE 

PREÇO Nº 005/2020-08/SEMED. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 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-la 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 à conclusão de cada etapa, nos termos deste Contrato, 

para efeito de pagamento. 

 

 2. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da  CONTRATANTE ou 

outro servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado 

em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária. 

 

 3. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração da 

CONTRATANTE, durante o período de vigência 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 que 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 deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes. 

 

 7. A CONTRATANTE designa os servidores responsável pela fiscalização destes contratos os 

Engenheiros civil: 

 PAULA ROSA DA SILVA, RG 6052418 PC/PA, CPF 993.597.902-49 e CREA/PA N° 151218913. 

THALYSON FELIPE ISIDODORO AGUIAR SANDIM, CPF: 042.787.251-08 CREA - PA 

151.812.172-1. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DA REFORMA 

 

 1. Após concluído, o objeto deste contrato será recebido provisoriamente pela Administração do 

CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 10 (dez) dias 

úteis contados do recebimento da comunicação escrita encaminhada pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE. 

 



Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 
Secretaria Municipal de Educação 

Fundo Municipal de Educação 

CNPJ: 28.533.284/0001-09 

============================================================================= 
Avenida João Miranda dos Santos, 69, Novo Horizonte – CEP: 68485-000 

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

 

 2. O recebimento definitivo do objeto deste contrato será efetuado por Comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo 

máximo de 30 (trinta) dias úteis, necessário à observação, ou à vistoria que comprove a adequação do 

objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93. 

 

 3. Os serviços somente serão considerado concluídos e em condições de ser recebidos, após 

cumpridas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pela 

CONTRATANTE. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 1. A atestação das notas fiscais/faturas referente às etapas dos serviços executados objeto deste 

Contrato caberá ao CONTRATANTE ou a servidor designado para esse fim. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DESPESA 

 

1. A despesa com a execução dos serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas de 

empenho, está a cargo da dotação orçamentária: 
 EXERCICIO: 2020; 

 ORGÃO: 07 – FUNDEB; 

 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16 – FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 

BÁSICO; 

 PROJETO ATIVIDADE: 2.034 –MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL; 

 CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES; 

 SUBELEMENTO: 4.4.90.51.92 –BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES. 

 

  1.1 - A despesa para os anos subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação 

orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei 

Orçamentária do Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO PAGAMENTO 

 

 1. Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará à 

CONTRATANTE a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços pela fiscalização, 

a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pelo 

CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou 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 Cronograma Físico-Financeiro, 

quando serão feitas as medições pela Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, considerando-se os 

serviços efetivamente executados e por ela aprovados, tomando por 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 com o De acordo do Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias; 
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   1.2.3 - as medições deverão ser solicitadas pela CONTRATADA até o 3º (terceiro) 

dia útil do mês subsequente e a fiscalização terá 02 (dois) dias úteis para executar a medição. 

 

  1.3 - A critério da fiscalização e no exclusivo interesse da CONTRATANTE, as medições 

poderão ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e depositados no canteiro da 

obra. Neste caso, o valor a ser levado em conta para efeito de pagamento será o custo dos materiais e 

equipamentos constante das composições de custos unitários apresentadas pela CONTRATADA: 

 

   1.3.1- entende-se por custo a cotação de preço apresentada pela CONTRATADA 

na TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020-08/SEMED, menos o BDI contratual; e 

 

   1.3.2- o BDI 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 equipamentos. 

 

  1.4 - as notas fiscais/faturas deverão ser emitidas e entregues pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE, para fins de liquidação e pagamento, até o dia 22 de cada mês, de forma a garantir o 

recolhimento das importâncias retidas relativas à contribuição previdenciária no prazo estabelecido na 

alínea "b", inciso I, artigo 30, da Lei nº 8.212/91. 

 

   1.4.1 - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à 

CONTRATANTE em data posterior à indicada no item anterior será imputado à CONTRATADA o 

pagamento dos eventuais encargos moratórios decorrentes. 

 

  1.5 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação 

da nota fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, e 

verificação da regularidade da CONTRATADA junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - CRF. 

 

 2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer, se acompanhada dos 

comprovantes dos seguintes documentos: 

 

  2.1 - Registro da obra no CREA; 

 

  2.2 - Matrícula da obra no INSS; e 

 

  2.3 - Relação dos Empregados - RE. 

 

 3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os 

serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições 

de funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas 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 pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação 

financeira ou aplicação de penalidade à CONTRATANTE. 

 

 6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
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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 seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP 

 

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. 

 

I = taxa de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

 I = (TX/100)      I = (6/100)     I = 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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

 1. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, 

desde que haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 

justificativas, adequadas a este Contrato. 

 

 2. A CONTRATANTE poderá alterar unilateralmente este contrato nos seguintes casos: 

 

  2.1 - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 

técnica aos seus objetivos; e 

 

  2.2 - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 

 

 1. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato 

poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no 

artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

 

  1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 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 
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as supressões resultantes do acordo celebrado entre as partes. 

 

 2. Em caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e 

posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela CONTRATANTE pelos custos de aquisição 

regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos 

eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

 

 1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações 

estabelecidas neste Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) 

por dia e por ocorrência sobre o valor total deste Contrato, até o máximo de 10% (dez por cento), recolhida 

no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez comunicada oficialmente. 

 

 2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida 

a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

  2.1 - advertência; 

 

  2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução 

deste Contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial; 

 

  2.3 - suspensão temporária 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 com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no subitem anterior. 

 

 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 execução da obra, em relação ao prazo proposto e aceito; 

 

  3.3 - pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro; 

 

  3.4 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da 

obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data da rejeição; e 

 

  3.5 - pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a 

medida não se efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela 

fiscalização, contado da data de rejeição. 

 

  3.6 - pelo descumprimento de alguma das Cláusulas e dos prazos estipulados neste Contrato 
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e em sua proposta. 

 

 4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 

inscrição no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades 

referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 

 

 5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos 

pela Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta 

Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades 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 Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de 

multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

 

 1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 

77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

 

  1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

 

 2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

 

  2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos 

casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a 

CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

 

  2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 

que haja conveniência para a Administração da CONTRATANTE; e 

 

  2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 

 3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

 1. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes do Edital da 

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020-08/SEMED, serão resolvidas pela CONTRATANTE. 

 

 2. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a 

CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada serviços constantes 

das Especificações. 

 

 3. A CONTRATADA ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas 

especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da 

CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA DA 

CONTRATADA 

 

 1. Este Contrato fica vinculado aos termos da TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020-08/SEMED, 

cuja realização decorre da autorização da CONTRATANTE, constante do processo licitatório TOMADA 

DE PREÇO Nº 005/2020-08/SEMED, e aos termos das propostas da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO FORO 

 

 1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas na Comarca do Município de PACAJÁ, com exclusão de qualquer 

outro,  por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso I, alínea "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 e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos 

representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

 

 PACAJÁ - PA, em ___ de ______________ de ____ 

 

 

          ______________________           ____________________  

             CONTRATANTE                     CONTRATADA(O) 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

1. ___________________________ 

 

 

2. ___________________________ 
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TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020-08/SEMED 
 

 

ANEXO IV – ORDEM DE SERVIÇO  
(MODELO) 

 

OBJETO: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRAS DE INFRAESTRUTURA E REFORMA EM ESCOLAS DA ZONA URBANA DO 

MUNICIPIO DE PACAJÁ.  
 

ORDEM DE SERVIÇO Nº...../2020–TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020 02/SEMED 

 

OBRA: Construção Civil 

OBJETO: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRAS DE INFRAESTRUTURA E REFORMA EM ESCOLAS DA ZONA URBANA DO 

MUNICIPIO DE PACAJÁ.  

LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020-08/SEMED 

ENDEREÇO: Município de Pacajá/PA.  

VALOR R$:  

REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta, Empreitada por preço global de material e mão-de-obra. 

 

CONTRATADA:  

ENDEREÇO:  

C.N.P.J. Nº:  

TELEFONE:  

 

MODALIDADE DE PAGAMENTO: De acordo com o Contrato. 

RECURSOS: recursos oriundos do FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

(FUNDEB) 
REAJUSTAMENTO: Não Haverá reajuste. 

PRAZO: Conforme vigência do Contrato 
PENALIDADE: De acordo com o art. 86, 87, 88 da Lei nº 8.666/93 

 

Pacajá/PA, xx de xxxxx de 2020. 

. 

 

    

 

 

____________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

Contratante 

 

 

____________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

Contratada 

 

  

 

 

 



Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 
Secretaria Municipal de Educação 

Fundo Municipal de Educação 

CNPJ: 28.533.284/0001-09 

============================================================================= 
Avenida João Miranda dos Santos, 69, Novo Horizonte – CEP: 68485-000 

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

 

 

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020-08/SEMED 

 

 

ANEXO V – CARTA-CREDENCIAL 

(MODELO) 

 

 

 

À: Comissão Permanente de Licitação 

 

Ref: Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020-08/SEMED.  

 

OBJETO: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRAS DE INFRAESTRUTURA E REFORMA EM ESCOLAS DA ZONA URBANA DO 

MUNICIPIO DE PACAJÁ.  
  

Prezados Senhores, 

 

O abaixo assinado (inserir o nome completo), carteira de identidade ou equivalente (inserir o número e 

órgão emissor), na qualidade de responsável legal pela Licitante (inserir nome da licitante), vem, pela 

presente, informar a V. Sra. que o senhor (inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir o 

número e órgão emissor), é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e 

recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar as atas e demais 

documentos e poderes para renunciar prazos recursais a que se referir à licitação em epígrafe. 

 

 

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2020. 
 

 

 

 

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 

(Nome, RG n° e assinatura do representante legal) 

 

 

 

 

Obs.: firma reconhecida do responsável legal 
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TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020-08/SEMED   
 

 

 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS 

(MODELO) 

 

 

 

Ref: Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020-08/SEMED. 

 

OBJETO: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRAS DE INFRAESTRUTURA E REFORMA EM ESCOLAS DA ZONA URBANA DO 

MUNICIPIO DE PACAJÁ.  
 

 O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), 

representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ e 

endereço completo), DECLARA que a mesma recebeu o Edital e todos os seus anexos relativo ao objeto 

(inserir o objeto) da TOMADA DE PREÇOS supramencionada. 

 

 

 

 

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2020. 
 

 

______________________________________________ 

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 
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TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020-08/SEMED 

 

 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA E VISTORIA DO LOCAL 

(MODELO) 

 

 

Ref: Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020-08/SEMED.  

 

OBJETO: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRAS DE INFRAESTRUTURA E REFORMA EM ESCOLAS DA ZONA URBANA DO 

MUNICIPIO DE PACAJÁ.  
 

   

Atestamos que a(o) Sr(a). .............................., Engenheira(o) Civil, portador(a) da Carteira de Identidade 

nº. ............ CREA/CAU....., Responsável Técnico (RT) da empresa ................................, inscrita no CNPJ 

nº. ......................................, conforme determina o item 10 do edital de TOMADA DE PREÇO Nº 

005/2020-08/SEMED a mesma efetuou visita “in loco” às xx:xx horas do dia ...../....../2020 no local a ser 

realizado os serviços objeto da licitação em epígrafe, e que a(o) mesma(o) tomou conhecimento  de todos 

os aspectos que possam  influir direta e indiretamente na formulação da proposta financeira e execução 

dos serviços. 

 

 

Pacajá/PA, xx de xxxx de 2020. 

 

 

___________________________________ 

Presidente ou Comissão Permanente de Licitação 

Decreto n° 011/2020 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Eng. xxxxxxxxxxxxxxxxx 

CREA/PA ............ 

Empresa: ........... 
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TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020-08/SEMED 
 

 

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

(MODELO) 

 

 

À: Comissão Permanente de Licitação 

 

Ref: Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020-08/SEMED.  

 

OBJETO: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRAS DE INFRAESTRUTURA E REFORMA EM ESCOLAS DA ZONA URBANA DO 

MUNICIPIO DE PACAJÁ.  
 

       Conforme o disposto no Edital e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, 

do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia declararam que o responsável 

técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é: 

 

Nome:  

Especialidade: 

CREA N°: 

Data do registro: 

 

                   Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao Nosso 

quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis 

trabalhistas vigentes. 

  

 

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2020. 
 

 

___________________________________ 

Representante Legal da Empresa 

(NOME, RG, CPF) 

 (assinatura do responsável legal da empresa) 

 

 

 

_________________________________ 

Engenheiro Responsável Técnico 

(NOME, RG, CPF) 

(assinatura do engenheiro habilitado da proponente) 

 

 

Observação: Só será aceita essa declaração de responsabilidade técnica devidamente assinadas por 

ambos os responsáveis (O representante legal da empresa e o(s) engenheiro(s) responsáveis 

técnico(s) do objeto em licitação). 

  



Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 
Secretaria Municipal de Educação 

Fundo Municipal de Educação 

CNPJ: 28.533.284/0001-09 

============================================================================= 
Avenida João Miranda dos Santos, 69, Novo Horizonte – CEP: 68485-000 

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

 

 

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020-08/SEMED 
 

 

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS 

SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

(MODELO) 

 

 

 

À Comissão Permanente de Licitação 

 

Ref: Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020-08/SEMED.  

 

OBJETO: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRAS DE INFRAESTRUTURA E REFORMA EM ESCOLAS DA ZONA URBANA DO 

MUNICIPIO DE PACAJÁ.  
 

 O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), 

representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ e 

endereço completo), DECLARA, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de 

TOMADA DE PREÇOS em consideração e dos respectivos modelos, adendos, e anexos e documentos, 

que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação 

apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral 

possibilidade de executar a(s) obra(s) e/ou os serviços. 

 

            Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da 

qualificação ou que comprometam a idoneidade da Licitante. 

 

 

 

 

 

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2020. 
 

 

 

 

(nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 

 

 

 

 

 

  



Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 
Secretaria Municipal de Educação 

Fundo Municipal de Educação 

CNPJ: 28.533.284/0001-09 

============================================================================= 
Avenida João Miranda dos Santos, 69, Novo Horizonte – CEP: 68485-000 

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

 

 

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020-08/SEMED 
 

 

ANEXO X – DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF 

(MODELO) 

 

 

 

À Comissão Permanente de Licitação 

 

Ref: Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020-08/SEMED.  

 

OBJETO: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE 

OBRAS DE INFRAESTRUTURA E REFORMA EM ESCOLAS DA ZONA URBANA DO 

MUNICIPIO DE PACAJÁ.  
 

 

 O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), 

representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ e 

endereço completo), DECLARA, em atendimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal/88 que não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14 (quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na condição 

de aprendiz. 

 

 

 

 

 

Local e data ____________________ 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

nome e CPF do representante legal da empresa 

 

 

 

 

 

Obs: se o licitante possuir menores de 16 anos na condição de aprendizes deverá declarar expressamente. 
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