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EDITAL 

 

LICITAÇÃO N°:    002/2020-03/SEMED 

MODALIDADE:    Convite 

REGIME:    Empreitada Por Preço Global 

TIPO:     Menor Preço 

 

 

ÓRGÃO REQUISITANTE:  Secretaria Municipal de Educação 

 

 

OBJETO: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA 

JURÍDICA DO RAMO PERTINENTE PARA 

CONSTRUÇÃO REFORMAS DE ESCOLAS NA 

ZONA RURAL, MURO NA SEDE DA SEMED E 

REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES; com 

localização na sede do Município e zona Rural. 

 

 

ABERTURA: 23/10/2020, às 09:00 horas, no Departamento de 

Licitação, localizado no prédio da Secretaria Municipal 

de Educação, situado à Avenida João Miranda dos 

Santos, nº 69 Bairro Novo Horizonte, CEP. 68485-000, 

Pacajá/PA. a CPL 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, ou outro fator superveniente que 

impeça a realização desta, a abertura da mesma ocorrerá 

no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e 

local. 

 

 

Licitação regida pela  lei n° 8.666/93,  Art. 22, III, art. 23, I, “a”, e alterações posteriores 

e demais legislações aplicáveis. 

 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, através da Comissão Permanente de Licitação 

(CPL), instituída pelo DECRETO MUNICIPAL N° 011/2020, torna público que fará 

realizar licitação sob a modalidade de  CONVITE, a ser processada e julgada em 

conformidade com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e das demais 

normas complementares, será em tudo regida pelas condições estabelecidas no presente 

convite e respectivos anexos, para a contratação do objeto indicado na Cláusula I. As 

informações administrativas relativas à licitação serão prestadas pela Comissão Permanente 

de Licitações, na sala da referida comissão, no horário das 08:00 às 12:00h, pelo e-mail: 

semedlicpac@gmail.com. Assim, como estarão a disposição dos interessados, para consulta a 

Carta-Convite e seus anexos. 

mailto:semedlicpac@gmail.com
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I. DO OBJETO 

 

1.1. SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO 

PERTINENTE PARA CONSTRUÇÃO REFORMAS DE ESCOLAS NA ZONA 

RURAL, MURO NA SEDE DA SEMED E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES, 

cujo detalhamento das atividades, metodologias e das especificações constantes encontram-se 

no ANEXO I (Projeto Básico). 

PLANILHA DE ITENS 
ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNIDADE VLR 

ESTIMADO 

VLR TOTAL 

01 
REFORMA DA EMEF 

INFANTIL BRASILEIRA 
01 UNIDADE 

R$ 15.675,96 

 
R$ 15.675,96 

 

02 
REFORMA DA QUADRA DE 

ESPORTES DA EMEF 

PACAJÁ 

01 UNIDADE 
R$ 37.804,87 

 
R$ 37.804,87 

 

03 
CONSTRUÇÃO DE MURO 

AO REDOR DA SEDE DA 

SEMED 
 

04 
CONSTRUÇÃO DA EMEF 

IPÊ ROXO 
01 UNIDADE 

R$ 38.962,23 

 
R$ 38.962,23 

 

05 
CONSTRUÇÃO DA EMEF 

YOLANDA MARQUES 
01 UNIDADE 

R$ 38.962,23 

 
R$ 38.962,23 

 

06 
CONSTRUÇÃO DA EMEF 

NOVA VIDA 
01 UNIDADE 

R$ 38.962,23 

 
R$ 38.962,23 

 

07 REFORMA DA EMEF JOÃO 

CAMPOS 

01 UNIDADE R$ 23.682,17 R$ 23.682,17 

08 REFORMA DA EMEF 

CICERO RODRIGUES 

01 UNIDADE R$ 35.139,47 R$ 35.139,47 

09 REFORMA DA EMEF SÃO 

SEBASTIÃO 

01 UNIDADE R$ 29.419,77 R$ 29.419,77 

VALOR TOTAL R$ 329.205,05 

1.2. DA VISTORIA FACULTATIVA 

 

1.2.1.  As Licitantes poderão 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. 

 

1.2.1.1 – A licitante deverá apresentar a declaração firmada pelo responsável técnico 

Engenheiro Civil ou Arquiteto vinculado a empresa licitante, devidamente 

reconhecido pelo CREA/CAU, de que conhece os locais da obra objeto da presente 

licitação, e as condições peculiares inerentes à natureza dos trabalhos. A referida 

declaração deverá fazer parte dos documentos de habilitação. 

 

1.2.1.2 - Certidão de Registro do CREA/CAU da empresa devidamente 

atualizada, onde constará o vínculo empregatício do Engenheiro Civil ou 

Arquiteto com a licitante; 

R$ 70.596,12 
UNIDADE 

R$ 70.596,12 
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1.3. Na execução dos serviços deverão ser rigorosamente observadas as especificações 

técnicas e as condições de execução contidas nas planilhas de orçamento e projeto básico. 

 

II.    DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 - Poderão participar da licitação as licitantes convidadas diretamente pelo FUNDO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, devidamente cadastradas (CRC) na correspondente 

especialidade, objeto deste certame, junto à Comissão de Licitação do FUNDO MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO, e que satisfaça todas  as exigências, especificações e normas deste 

instrumento convocatório e seu(s) anexo(s),  bem  como estenderá aos não cadastrados, 

desde que se cadastrem e manifestem interesse em participar do certame com antecedência de, 

no  mínimo, 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para a entrega dos envelopes (Lei nº 

8.666/93, art. 22, parágrafo 3º). 

 

2.2 - É vedada a participação nesta licitação de licitantes reunidas em consórcio, as que se 

encontrem em regime de concordata ou falência requerida, ou ainda, que estejam cumprindo 

penalidade imposta por algum órgão da Administração Pública motivada pelas hipóteses 

previstas no art.  88  da  Lei  8.666/93  e  suas alterações. 

 

2.3 - Não  será  permitida a participação de licitantes cujos dirigentes, gerentes, sócios ou  

componentes  do  seu  quadro técnico sejam servidores do Município ou de suas sociedades 

paraestatais, fundações ou autarquias, ou que o tenham sido  nos últimos 180 (cento e 

oitenta) dias anteriores à data deste certame, ou que tenham participado como autores do 

Projeto Básico da presente Licitação. 

 

2.4 - A participação nesta licitação implica na aceitação plena e integral de todos os itens e 

condições previstos no presente instrumento convocatório, bem como, na Lei nº 8.666/93, e 

suas alterações posteriores. 

 

2.5. As licitantes interessadas, inclusive as convidadas, deverão apresentar certificado de 

registro cadastral (CRC) em vigor, expedido pela Comissão permanente de licitação da 

Prefeitura municipal de Pacajá ou da Comissão de licitação da Secretaria Municipal de 

Educação SEMED. 

  

2.5.1.  Entende-se por certificado de registro cadastral (CRC) em vigor aquele com prazo de 

validade vigente e com todas as certidões, que dele constarem, com o prazo de validade em 

vigor, de acordo com o estipulado pelo órgão emitente; 

 

2.5.2.  O referido certificado de registro cadastral (CRC) deverá ser apresentado no original 

ou por qualquer processo de cópia autenticada e permanecerá retido para oportuna juntada ao 

processo administrativo. 

 

III.    DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. Só poderá deliberar em nome do proponente, formulando ofertas/lances de preços praticar 

demais atos pertinentes ao certame, o representante munido dos seguintes documentos: 
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a) Cópia da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente com foto; 

b) Instrumento público de procuração ou Termo de Credenciamento (Anexo II) com 

firma reconhecida com poderes para formular propostas de preços, assinar contratos e 

outros documentos, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do 

proponente, devidamente acompanhada do registro comercial (se empresa individual) 

ou cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado (se sociedades comerciais) ou cópia do registro do ato constitutivo (se 

sociedades civis); 

c) Cópia do registro comercial (se empresa individual) ou cópia do ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado (se sociedades comerciais) 

ou cópia do registro do ato constitutivo (se sociedades civis); 

d) Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Anexo III. 

 

3.2. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar 

mais de um licitante; 

 

3.3. Se o representante for sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 

proponente deverá apresentar a carteira de identidade ou outro documento equivalente com 

foto, juntamente com a cópia do Estatuto, Contrato Social ou equivalente que expresse seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 

3.4. Os documentos deverão ser apresentados no processo em original ou cópias que serão 

autenticados pela CPL na ocasião da abertura dos envelopes de credenciamentos, ou por 

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

qualquer emenda ou rasura. 
  

        3.4.1. Nenhum documento será conferido como original por meio de cópia autenticada. 

 

IV. DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS 

PROPOSTAS 

 

4.1. Os documentos de habilitação e as propostas deverão ser apresentadas no local, data e horário 

indicados no preâmbulo da presente Carta-convite, em envelopes indevassável, contendo na parte 

externa, além do nome do licitante, os seguintes dizeres: 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONVITE Nº 002/2020-03/SEMED 

ENVELOPE “A” – HABILITAÇÃO   

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ:    TELEFONE:   E-MAIL: 

 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONVITE Nº 002/2020-03/SEMED 

ENVELOPE “B” – PROPOSTA COMERCIAL  

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ:    TELEFONE:   E-MAIL: 
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V.    DA HABILITAÇÃO 

 

5.1. Para fins de habilitação a presente licitação, as licitantes deverão apresentar 

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC) em vigor e os seguintes 

documentos: 

 

5.1.1. 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 empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização. 

 

5.1.2. 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. 

5.1.2.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
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comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de ser inabilitado. 

 

5.1.3. Qualificação Técnica: 

 

a) Certidão de Registro, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

do Pará (CREA), e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), de sua 

respectiva região, com validade à data de apresentação da proposta, devidamente 

atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais;  

 

5.1.4. Qualificação Econômico financeira: 

 

a) Certidão Judicial Civil Negativa (Falência, Concordata ou Recuperação Judicial) 

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

 

5.1.5.  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 IV deste Edital. 

 

       b) Todos os documentos, com os seus respectivos prazos de validade correspondente a 

data de abertura do presente certame, serão considerados também válidos os emitidos 

até 30 dias antes da abertura, os mesmos deverão ser apresentados no processo em 

original ou cópias que serão autenticados por membro da CPL 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.  

 

b.1). Nenhum documento será conferido como original por meio de cópia 

autenticada. 

 

VI.    DO PREÇO E DA DOTAÇÃO A SER ONERADA 

 

6.1.    No preço ofertado deverão estar  incluídos todos os custos básicos diretos, todas as 

despesas indiretas e os benefícios da licitante,  todos os materiais e equipamentos necessários 

à execução, assim como os encargos sociais e trabalhistas, e constituirá, a qualquer título, a 

única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução do objeto desta licitação, 

sendo a única e completa remuneração pelos serviços prestados. 

 

6.2.    Os recursos necessários para fazer frente às despesas referentes ao objeto da licitação 

onerarão a dotação: 

 

 Exercício 2020;  

 Projeto  2.027- Manutenção da Secretaria de Educação; 
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 Classificação Econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações;  

 Exercício 2020;  

 Projeto  2.034- Manutenção do Ensino Fundamental 40%; 

 Classificação Econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações;  

 

VII - DA PROPOSTA 

 

7.1.    Em envelope fechado e indevassável, que faça referência ao número do Convite ao 

qual se destina e com identificação da licitante proponente. A licitante deverá apresentar sua 

proposta no original, em uma única via, datilografada ou digitada em papel A4 com timbre da 

empresa, datada e assinada na parte final, rubricadas em todas suas folhas pelo representante 

legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas. 

 

 7.1.1.    A apresentação de proposta que não contenha todos os dados indicados 

ensejará a desclassificação da licitante. 

 

7.2.    A proposta deverá conter, ainda: 

 

 7.2.1.    CNPJ, endereço, telefone, fax, e-mail, se houver, da licitante; 

 

 7.2.2.    preço total, incluídos quaisquer tributos e eventuais descontos. 

 

              7.2.2.1.    O preço deverá ser expresso em reais, sendo que serão aceitas no 

máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 

 

              7.2.2.2.   O preço ofertado deverá contemplar o valor total dos serviços, que 

corresponderá ao somatório do valor total da Planilha. 

 

  7.2.2.3.    Planilha de Orçamento (impressa, em formato PDF e em formato 

editável (Word ou Excel), contemplado ainda o valor total do BDI, orçados pela licitante, 

discriminados em algarismos e por extenso, de modo que nenhuma outra remuneração seja 

devida a qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer 

despesa, direta ou indiretamente relacionada com a prestação dos serviços. 

 

  7.2.2.3.    Para efeito de julgamento, prevalecerá o valor por extenso, em caso 

de divergência entre este e o preço descrito em algarismos. Neste caso, caberá à Comissão de 

Licitações proceder à correção dos cálculos; 

 

 7.2.3.    Validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos contados da data da 

abertura da licitação; 

 

 7.2.4.    Planilha de composição dos preços unitários (impressa, em formato PDF e 

em formato editável (Word ou Excel) dos serviços orçados pela licitante correspondentes aos 

itens do orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, cujos preços forem alterados 

pelo licitante, bem como o respectivo valor total. 
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  7.2.4.1.    Na hipótese do subitem 7.2.4, deverão estar compreendidos todos 

os preços de materiais, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, e demais despesas 

diretas. 

 

7.3.    Deverá, ainda, acompanhar a proposta, dentro do envelope: 

 

 7.3.1.    Acervo Técnico: por meio de Atestado de Capacidade Técnica fornecido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado de que a empresa executou serviços 

compatíveis ao objeto da presente licitação, em características e demais especificações, 

sob as penas da lei; 

 

 7.3.2.    Declaração de Conhecimento dos locais onde serão prestados os 

serviços, assinada pelo técnico responsável da licitante, nos termos do ANEXO VI; 

 

 7.3.3.  Cronograma Físico-Financeiro; 

 

 7.3.4.  Composição do BDI. 

 

       7.3.5.  Carta Proposta ANEXO VII. 

 

7.4.    A não observância de quaisquer exigências contidas nos itens 7.1 a 7.3 implicará 

na DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da licitante. 

 

7.5.    Todos os documentos expedidos pela licitante deverão constar em papel 

timbrado da empresa e ser subscritos por seu representante legal ou procurador, com 

identificação clara do subscritor (nome e RG). 

 

7.6.    Os documentos deverão estar com a sua validade em vigor na data da abertura das 

propostas. 

 

7.7.    A apresentação da proposta implica na aceitação tácita de todas as cláusulas e 

condições deste instrumento convocatório e seus anexos e a sujeição à legislação nele citada, 

bem como no comprometimento expresso da licitante do quanto ali declarado. 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). Conter o nome do Banco, código da Agencia e número da Conta Corrente para 

efeito de pagamento; 
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e) A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas 

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

 

f) Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Presidente da CPL; 

 

g). Não serão aceitas as propostas ou documentos enviados via fax, via postal ou 

outro meio eletrônico; 

 

VIII.    DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á na data, horário e local indicados no preâmbulo 

do presente Carta-convite, observados os seguintes procedimentos: 

 

a) cada licitante deverá apresentar à CPL seus documentos e a sua proposta em envelope 

distintos, lacrado e devidamente identificado, conforme exigido neste Convite. 

b) após encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro documento 

será recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou esclarecimentos 

às propostas, salvo expressa solicitação da CPL. 

 

c) na mesma data, ou em data posterior, previamente designada, da qual se dará ciência 

a todos os licitantes, realizará a CPL a abertura dos envelopes contendo a Habilitação 

que serão analisados e rubricados por todos, posteriormente será aberto os envelopes 

contendo as propostas dos licitantes, que serão lidas em voz pela CPL, analisados e 

rubricado por todos. 

 

d) Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do Convite, 

promovendo-se à desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. 

 

e) Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios definidos neste 

instrumento. 

 

f) Deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto 

da licitação. 

 

8.2. Ultrapassada a fase de entrega das propostas, o licitante não poderá declinar de sua 

proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL. 

 

8.3. Todos os documentos e propostas serão examinados e rubricados pela CPL e pelos 

licitantes presentes, facultando-se o seu acompanhamento por quaisquer dos interessados. 

 

8.4. Faculta-se à CPL o direito de promover, em qualquer fase da licitação, diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

 

8.5. O resultado desta licitação será publicado no Diário Oficial, bem como no quadro de 
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avisos da SEMED. 

 

IX.     DO CRITÉRIO PARA CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO 

 

9.1. O julgamento e a classificação das propostas processar-se-á pelo critério de menor preço 

total ofertado, desde que atendidas as exigências deste instrumento convocatório e o interesse 

da Administração. 

 

9.2. Serão desclassificadas as propostas: 

 

 9.2.1. que não atenderem as exigências deste instrumento convocatório, bem como as 

que estiverem incompletas ou com borrões, rasuras, entrelinhas, emendas, ressalvas ou 

omissões que, a critério da Comissão de Licitação, não permitam o seu entendimento ou 

comprometam seu conteúdo; 

 

 9.2.2. que estiverem com preços unitários de insumos  superiores aos constantes do 

orçamento da Prefeitura, excluída a parcela correspondente ao BDI, desde que o preço total 

também não ultrapasse ao constante daquele orçamento, simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, nos termos do que dispõem os artigos 44, § 3º e 48, § 1º, ambos da Lei federal nº 

8.666/93; 

 

9.3. A Comissão de Licitação poderá notificar, a seu critério ou por recomendação dos Setores 

Competentes, para que, no prazo de 02 (dois) dias úteis, nos termos do inciso II do artigo 48 

da Lei federal nº 8.666/93 e alterações, a(s) licitante(s) cuja(s) proposta(s) suscite(m) dúvida 

quanto à sua exequibilidade, para que comprove(m) a viabilidade de sua(s) proposta(s), a 

compatibilidade dos preços ofertados com os preços dos insumos e salários do mercado e 

respectivos encargos. No tocante aos materiais e às instalações de sua propriedade, poderá 

(ao) a(s) licitante(s) declarar (em), expressamente, que renuncia(m), parcial ou totalmente, à 

correspondente remuneração, de acordo com o disposto no parágrafo 3º do artigo 44 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

 9.3.1. Caso não atendida a notificação no prazo fixado, ou, atendida, se a sua análise 

revelar a inexequibilidade do preço ofertado, nos termos do disposto no § 3º do artigo 44 da 

Lei Federal n.º 8.666/93, a proposta ficará desclassificada. 

 

9.4. Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Administração poderá utilizar-se da 

previsão contida no § 3º do artigo 48 da Lei Federal n° 8.666/93: podendo fixar às licitantes o 

prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas 

escoimadas das causas referidas.  

 

9.5. Verificada a absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a Comissão de Licitação 

procederá ao desempate por sorteio, em ato público, para fins de classificação. 

 

9.6. Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte aplica-se o disposto no § 

1º do Art. 44, da Lei Complementar 123/2006. 
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9.7. Procedida à classificação pela Comissão de Licitação, nos termos dos critérios de 

avaliação deste instrumento, e finda a fase recursal no termos da Cláusula X abaixo, o 

processo será encaminhado ao ordenador de despesas para, a seu critério, proceder à 

homologação do certame e à adjudicação do objeto, após o que será, oportunamente, a 

licitante vencedora convocada para celebração do ajuste, conforme minuta anexa. 

 

9.8. As dúvidas que surgirem durante as sessões serão resolvidas pela Comissão Julgadora, 

na presença dos participantes, ou relegadas para ulterior deliberação, a juízo do Presidente, 

devendo o fato constar de ata, em ambos os casos. 

 

X. DOS RECURSOS 

 

10.1. Os recursos eventualmente interpostos contra os atos praticados pela Administração 

serão processados de acordo com o artigo 109 e parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93 e 

deverão ser protocolados no prazo legal, junto à Comissão de Licitação, no endereço 

constante da inicial deste edital, nos dias úteis. 

 

10.2. Após ouvidos os demais interessados, a CPL não desejando reconsiderar a decisão 

recorrida, deverá prestar as informações que entenda pertinentes, encaminhando-as, a seguir, à 

autoridade competente para o julgamento. 

 

10.3. Não serão conhecidos recursos ou impugnações enviados pelo correio, fac-símile, 

correio eletrônico, ou qualquer outro meio de comunicação, nem fora dos prazos legais. 

 

XI.     DO AJUSTE 

 

11.1. As obrigações decorrentes desta licitação consubstanciar-se-ão no contrato a ser 

firmado com a licitante vencedora, conforme minuta anexa. 

 

11.2. O prazo para assinatura do contrato é de 03 (três) dias úteis contados a partir da 

convocação da(s) licitante(s) vencedora(s), sob pena de decair a adjudicatária do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções descritas na Cláusula XIV deste edital. 

 

 11.2.1.    O prazo a que se refere o subitem 11.2 poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, desde que solicitado por escrito, durante seu transcurso, e ocorra motivo 

justificado e aceito pela Administração. 

 

11.3. O contrato deverá ser assinado pelo representante legal: diretor, sócio, ou procurador 

da empresa, mediante apresentação, respectivamente, do contrato social ou procuração e 

cédula de identidade. 

 

11.4. Havendo recusa da adjudicatária em formalizar o ajuste no prazo estabelecido, é 

facultado à Administração, sem embargo da aplicação das penalidades previstas em lei, 

convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para, querendo, 

fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada. 
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XII.    DAS PENALIDADES 

 

12.1. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e 

demais normas pertinentes. 

 

12.2. Em ocorrendo recusa da adjudicatária em assinar o ajuste dentro do prazo estabelecido 

neste edital, será (ao) aplicada (s): 

 

 a) multa no valor correspondente a 15% (quinze inteiros por cento) sobre o valor da 

proposta; 

 

 b)    pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar pelo prazo máximo 

de 02 (dois) anos com o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, a critério da 

Administração. 

 

12.3. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras, podendo 

ser aplicadas concomitantemente, conforme dispõe o § 2º do artigo 87 da Lei Federal nº 

8.666/93. 

 

12.4. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação 

da licitante apenada. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será 

descontado da importância que a licitante tenha a receber do FUNDO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ. Não ocorrendo o 

pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora ao processo 

executivo. 

 

XIII.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

13.1.    As obrigações afetas à contratação estão previstas na minuta de contrato (ANEXO 

VI), parte integrante desse instrumento convocatório. 

 

XIV.    DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14.1. Aplicam-se a esta licitação, ao ajuste dela decorrente, suas alterações e rescisão a 

legislação citada neste edital, bem como suas  disposições, inclusive no que se refere à 

execução ajustada e aos casos omissos. 

 

14.2. Modificar as condições do presente Convite, com fixação de novo prazo para a sua 

realização, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas; 

 

14.3. O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, através da(o) PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PACAJÁ, se reserva o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo 

critério, motivadamente, adiar ou revogar a presente licitação, por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
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terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que isso represente 

motivo para que as licitantes pleiteiem qualquer tipo de indenização. 

 

14.4.    Com base no § 3º do artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93, é facultado à Comissão 

de Licitação, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo. 

 

14.5. A constatação, no curso da presente licitação, de condutas, fraudes ou procedimentos 

que impliquem em atos contrários ao alcance dos fins nela objetivados, ensejarão a 

formulação de imediata representação ao Ministério Público Estadual, para que sejam 

adotadas providências tendentes à apuração dos fatos e instauração do competente 

procedimento criminal, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para fins 

estabelecidos no Art. 88, II, da Lei n° 8.666/903. 

 

14.6. Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pela Comissão de Licitação, 

observados os preceitos de direito público e as disposições da Lei nº 8.666/93. 

 

XV.  DOS ANEXOS 

 

15.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte integrante: 

 

ANEXO I: PROJETO BÁSICO: (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA 

FÍSICO FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E 

CADERNO DE ENCARGOS E EXPECIFICAÇÕES TÉCNICAS). 

ANEXO II: Termo de Credenciamento; 

ANEXO III: Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

ANEXO IV: Declaração do Cumprimento do Inciso XXXIII do Art. 7º da CF; 

ANEXO V: Modelo de Declaração de Sujeição ao Edital e Inexistência de Fato 

Superveniente; 

ANEXO VI: Modelo Declaração de Conhecimento dos locais onde serão prestados os 

serviços; 

ANEXO VII: Minuta de Contrato; 

ANEXO VIII: Modelo carta Proposta; 

ANEXO IX: Minuta de Ordem de início de serviços. 
  

 

 

_______________________________ 

 JACIANE SOUSA OLIVEIRA 

Secretária de educação 

Decreto 100/2018 

PACAJÁ - PA, 16 de outubro de 2020  
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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 DO RAMO PERTINENTE PARA 

CONSTRUÇÃO REFORMAS DE ESCOLAS NA ZONA RURAL, MURO NA SEDE DA SEMED E 

REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES. 

 

Item 01: REFORMA DA EMEF. INFANTIL BRASILEIRA.   
  

1.1 PLANILHA QUANTITATIVO DE PREÇOS   

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

PREÇOS 

UNIT. 

S/ BDI 

UNIT. 

C/ 

BDI 

TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 SINAPI 98524 

LIMPEZA MANUAL DE 

VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA. GRAMA, INCLUSIVE 

PREPARO DO SOLO 

m² 300,00 
R$ 

2,52  

R$ 

3,09  

R$ 

927,39  

Subtotal item 1  
R$ 

927,39  

2 PAREDES E PAINÉIS 

2.1 Sinapi 93197 

CONTRAVERGA MOLDADA IN 

LOCO EM CONCRETO PARA VÃO 

DE MAIS DE 1,50m DE 

COMPRIMENTO 

m 2,50 
R$ 

50,73  

R$ 

62,23  

R$ 

155,58  

Subtotal item 2  
R$ 

155,58  

3 INTALAÇÕES ELÉTRICA 

3.1 SINAPI 91928 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

m 30,00 
R$ 

4,19  

R$ 

5,14  

R$ 

154,20  

3.2 SINAPI 91994 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 

MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 5,00 
R$ 

17,37  

R$ 

21,31  

R$ 

106,54  

3.3 SINAPI 38194 

LAMPADA LED 13 W BIVOLT 

BRANCA, FORMATO 

TRADICIONAL (BASE E27) 

un 10,00 
R$ 

9,05  

R$ 

11,10  

R$ 

111,02  

3.4 SINAPI 97592 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE 

SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 

DE 12/13 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

un 2,00 
R$ 

35,14  

R$ 

43,11  
R$ 86,21  

Subtotal item 3  
R$ 

457,96  

4 INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA 
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4.1 SINAPI 88267 

SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DOS 

ESCANAMENTOS 

HIDROSANITÁRIOS, LIMPEZA DO 

ENCANAMENTO OBSTRUIDO 

QUANDO NECESSÁRIO 

hr 8,00 
R$ 

19,66  

R$ 

24,12  

R$ 

192,94  

Subtotal item 4  
R$ 

192,94  

5 PINTURA  

5.1 SINAPI 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE 

PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS 

m² 600,00 
R$ 

13,01  

R$ 

15,96  

R$ 

9.575,62  

Subtotal item 5  
R$ 

9.575,62  

6 ESQUADRIAS  

6.1 SINAPI 94559 

JANELA DE AÇO TIPO 

BASCULANTE PARA VIDROS, COM 

BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 

ANTICORROSIVA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m² 2,00 
R$ 

592,14  

R$ 

726,38  

R$ 

1.452,76  

6.2 SINAPI 72116 

VIDRO LISO COMUM 

TRANSPARENTE, ESPESSURA 

3MM - VIDRAÇAS QUEBRADAS 

m² 3,25 
R$ 

127,36  

R$ 

156,23  

R$ 

507,76  

Subtotal item 6  
R$ 

1.960,51  

7 PISO  

7.1 SINAPI 94990 

EXECUÇÃO DE PASSEIO 

(CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

NÃO ARMADO, e = 8 CM. 

AF_07/2016 

m³ 0,50 
R$ 

670,11  

R$ 

822,02  

R$ 

411,01  

7.2 SINAPI 87264 

FORNECIMENTO DE PISO 

CERÂMICO PARA PAREDES COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA 

m² 5,00 
R$ 

52,61  

R$ 

64,54  

R$ 

322,68  

Subtotal item 7  
R$ 

733,70  

8 APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 

8.1 SINAPI 36790 

TANQUE DUPLO EM MARMORE 

SINTETICO COM CUBA LISA E 

ESFREGADOR 

UN 1,00 
R$ 

163,96  

R$ 

201,13  

R$ 

201,13  

8.2 SINAPI 13418 

TORNEIRA CROMADA CURTA 

SEM BICO PARA TANQUE, 

PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " 

UN 2,00 
R$ 

12,91  

R$ 

15,84  
R$ 31,67  

Subtotal item 8  
R$ 

232,80  

9 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO  
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9.1 SINAPI 37557 

PLACA DE SINALIZACAO DE 

SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, 

QUADRADA, *14 X 14* CM, EM 

PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

UN 5,00 
R$ 

10,46  

R$ 

12,83  
R$ 64,16  

9.2 SINAPI 38774 

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 

LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE 

LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS 

m² 5,00 
R$ 

22,73  

R$ 

27,88  

R$ 

139,41  

9.3 SINAPI 10892 

EXTINTOR DE INCENDIO 

PORTATIL COM CARGA DE PO 

QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, 

CLASSE BC 

UN 2,00 
R$ 

177,50  

R$ 

217,74  

R$ 

435,48  

Subtotal item 9  
R$ 

639,05  

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

10.1 SINAPI 99811 LIMPEZA geral m² 250,00  
R$ 

2,61  

R$ 

3,20  

R$ 

800,42  

Subtotal item 10  
R$ 

800,42  

 

TOTAL GERAL DA PLANILHA 
R$ 

15.675,96  

 

         

 
Eng. Thalyson Felipe I. A. Sandim  

 
Jaciane Sousa Oliveira 
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1.2 CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO   

            
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

    

ITEM 

PERIODO DE EXECUÇÃO 
1° MÊS 2° MÊS 

% da 

Obra 

    
Semana Semana 

    

SERVIÇO 
VALOR 

(R$) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

    

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 927,39  
100% 

 5,92%     
R$ 927,39  R$ -  

    

2 PAREDES E PAINÉIS R$ 155,58  
100% 

 0,99%     
R$ 155,58  R$ -  

    

3 INTALAÇÕES ELÉTRICA R$ 457,96  
100% 

 2,92%     
R$ 457,96  R$ -  

    

4 INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA R$ 192,94  
100% 

 1,23%     
R$ 192,94  R$ -  

    

5 PINTURA  
R$ 

9.575,62  

100% 
 61,08%     

R$ 9.575,62  R$ -  
    

6 ESQUADRIAS  
R$ 

1.960,51  

 
100% 

12,51% 
    

R$ -  
R$ 

1.960,51      

7 PISO  R$ 733,70   
100% 

4,68%     
R$ -  R$ 733,70  

    

8 
APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E 

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 
R$ 232,80   

100% 
1,49%     

R$ -  R$ 232,80  
    

9 
SISTEMA DE PREVENÇÃO E 

COMBATE À INCÊNDIO  
R$ 639,05   

100% 
4,08%     

R$ -  R$ 639,05  
    

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 800,42   
100% 

5,11%     
R$ -  R$ 800,42  

    

VALOR DO CRONOGRAMA (R$) 
R$ 

15.675,96  

R$ 

11.309,48  

R$ 

4.366,48  100,00%     

PERCENTUAL DO PERIODO (%) 100,00% 72,15% 27,85% 
    

                

                

         

 
Eng. Thalyson Felipe I. A. Sandim  

 
Jaciane Sousa Oliveira 

     

 
CREA - PA nº 151812172-1  

 

Secretária Mulnicipal de 

Educação      

   
Decreto nº 100/2018 
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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% 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Variáveis Constantes da Fórmula 

 

 

= 22,67% 
 

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   

 

REFORMA DA EMEF INFANTIL BRASILEIRA 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Estas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento se aplicam às obras de reforma e 

ampliação da EMEF INFANTIL BRASILEIRA, 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 
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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. 

 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 
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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. 

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 

Serviço de Limpezas 
Deverá ser realizada a limpeza e capina do terreno em torno 

da construção. 

2.0 PAREDES E PAINÉIS 

Serviço de Contraverga 

 

Deverá ser construída uma contraverga para a esquadrias que 

foi danificada pelo acidente que ocorreu no local, causando a 

destruição da janela antiga. 

3.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Serviço de Revisão da Instalação 

Elétrica  

Deverá ser realiada a revisão de toda instalação elétricas da 

escola, tendo que substituir as lâmpadas e tomadas danificadas. 

4.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
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Serviço de Revisão da Instalação 

Hidrossanitária 

Deverá ser feito a revisão de todo o sistema de instalações 

hidrossanitário, com a substituição de todas as torneiras 

danificadas. 

5.0 PINTURA 

 

Serviço de pintura Deverá realizada a pintura completa da escola com os materiais 

indicados em planilha. 

6.0 ESQUADRIAS 

Serviço de esquadrias Deverá ser feita a substituição da esquadria indicada em 

projeto. 

7.0 PISO  

Execução da Calçada e 

Revestimento Cerâmico 

Deverá ser realizada a reconstituição da calçada em torno da 

construção, tendo que ser recuperado os pontos que estão 

danificados. 

Deverá ser realizado o revestimento cerâmico externo, 

localizado na parede da nova janela a ser instalada. Cerâmica 

essa deverá ser do mesmo modelo da existente. 

8.0 APARELHOS, LOUÇAS, 

METAIS E ACESSÓRIOS 

SANITÁRIOS 

 

Recuperação do tanque da área de 

serviço 

Deverá ser instalado um novo tanque na área de serviço, junto 

com os devidos acessórios. 

9.0 SISTEMA DE PREVENÇÃO 

E COMBATE À INCÊNDIO  
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Sistema de prevenção 
Deverá ser realiada a instalação dos elementos de segurança 

indicados nas planilhas orçamentárias. 

10.  SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES  

 

Serviço de Limpeza Final Deverá ser executada uma limpeza após conclusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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: 

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. 
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1.3.2. 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. 

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 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. 
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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;  

 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;  



Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 
Secretaria Municipal de Educação 

Fundo Municipal de Educação 

CNPJ: 28.533.284/0001-09 

CONVITE-02/2020-03-SEMED 

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

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

 

 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 

 
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 
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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 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. 
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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 

2.2. Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada, grama, inclusive preparo do solo 

Limpeza do terreno, retirando a vegetação existente com o corte de arbustos, remoção de galhos, 

raízes e entulhos de qualquer natureza, sempre atendendo ao disposto na legislação, normas ou diretrizes 

ambientais; 

É de responsabilidade da contratada, se necessário, a obtenção de autorização legal para a remoção de 

árvores de porte; 

Somente podem ser removidas arvores totalmente prejudicadas pela implantação da obra ou 

especificamente indicadas em projeto, sendo também a implantação das instalações do canteiro de obras 

estudada de modo a evitar a remoção desnecessária de arvores de porte; 

Executar manual e/ou mecanicamente os serviço de: roçado, capina, destocamento e remoção, 

inclusive troncos, raízes e entulhos; 

Não é permitida a queima de materiais proveniente da limpeza do terreno; 

Na limpeza, devem ser regularizadas as áreas não previstas para movimento de terra, com desníveis de 

ate 20 cm, visando o fácil escoamento de águas pluviais; 
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Os serviços de limpeza poderão ser recebidos se, atendidas as condições de execução, a área se 

encontrar em condições de inicio de terraplanagem ou locação de obra; 

A fiscalização estará baseada no controle visual da qualidade do serviço executado, em conformidade 

ao projeto e as normas ambientais vigentes. Não será permitida a permanecia de entulhos resultantes da 

execução do serviço em áreas adjacentes ao canteiro, ou em locais em que causem prejuízo ao deslocamento, 

ou a drenagem natural. 

3. PAREDES E PAINEIS 

 

3.1. Contraverga moldada in loco em concreto para vão de mais de 1,50m de comprimento  
A contraverga será de concreto, com dimensões aproximadas 0,10m x 0,10m (altura e espessura), e 

comprimento variável, embutida na alvenaria. 

Este elemento devera ser embutida na alvenaria, apresentando comprimento de 0,30m mais longo em 

relação aos dois lados de cada vão. Caso, por exemplo, a janela possua 1,20m de largura, a verga e a 

contraverga terão comprimento de 1,80m. 

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. 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 INFANTIL BRASILEIRA, 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. 

Deverão ser executados 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. 
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4.1. Cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti chama 450/750V, para circuitos terminais 

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. 

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. 

Obedecer às especificações de projeto quanto a bitola dos condutores e cabos e ao numero de condutores 

instalados em cada eletroduto; 

Executar a enfiação somente após estarem concluídas os revestimentos de paredes, tetos e pisos; 

impermeabilização ou telhamento da cobertura de portas, janelas e vedações; rede de eletrodutos e colocação 

das caixas de derivação, ligação ou passagem convenientemente limpas e secas; 

 Não instalar condutores e cabo isolados sem a proteção de eletrodutos ou invólucros, que a instalação 

seja embutida, aparente ou enterrada no solo; 

 Usar talco como lubrificante para facilitar a enfiação; 

 Não executar emendas de condutores dentro de eletrodutos. Realiza-las somente dentro das caixas de 

derivação, ligação ou passagem. 

 As emendas e derivações dos condutores devem apresentar resistência mecânica adequada e contato 

elétrico perfeito e permanente. Os isolamentos das emendas e derivações devem ter características no mínimo 

equivalentes as dos condutores utilizados; 

 Desencapar os fios e cabos cuidadosamente, evitando rompimentos; 

 Não instalar nenhum cabo ou condutor nu dentro de qualquer tipo de eletroduto, incluindo cabos de 

aterramento; 

 Não passar condutores por dentro de dutos destinados a instalações não elétricas (dutos de ventilação, 

exaustão, etc); 

 Cabos utilizados em instalações subterrâneas não devem sofrer esforços de tração ou torção que 

prejudiquem sua capa isolante; 

Fixar todos os cabos verticais as caixas verticais, a fim de diminuir a tensão mecânica; 

 Utilizar terminais apropriados para realizar ligações dos condutores as chaves, disjuntores e bases de 

fusíveis; 

 Utilizar conectores com isolação plástica em ligações de condutores às enfiações das luminárias, 

principalmente as de lâmpadas fluorescentes, projetores da quadra de esportes e luminárias externa; 

 Qualquer modificação que se fizer necessária, devido à impossibilidade executiva, só poderá ser feita 

mediante autorização da Fiscalização. 
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4.2. Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10ª, sem suporte e sem placa  
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. 

4.3. Lampada LED 13W bivolt branca, formato tradicional (BASE E27) 
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 13 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. 

4.4. Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lampada LED de 12/13W, sem reator 
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. 

5. Instalações Hidrossanitárias 

 

5.1. Serviço de verificação dos encanamentos hidrossanitários, limpeza do encanamento obstruído 

quando necessários 
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. 

6. 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; 
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- 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. 

6.1. 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. 

7. ESQUADRIAS 

 

7.1. Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva e 

Vidro liso comum transparente, espessura 3mm 
As esquadrias (janelas e portas) serão de alumminio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverão ter espessura mínima 6mm e ser temperados nos 

casos de painéis maiores.  

Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com a fabricante. Vidros liso comum incolor 

e miniboreal incolor com 6mm de espessura. 

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 colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas 

ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. 

As esquadrias serão fixadas em vergas de concreto com 0,10m de espessura embutidas na alvenaria, 

apresentando comprimento 0,30m mais longo em relação as laterais das janelas/portas. 

A Contratada deverá submeter à apreciação da Prefeitura Municipal de Pacajá para aprovação, 

modelos das janelas antes da sua efetiva aplicação. 
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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. 

8. PISO 

 

8.1. Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, 

acabamento convencional, não armado, e=8cm 

Pavimentação em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia, com 3cm de espessura e 

acabamento comurçado; 

Serão utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com as Normas 

NBR 5732 e NBR 7211, e água doce, limpa e isenta de impurezas. 

 Será executado a recuperação do piso cimentado com 3cm de espessura de cimento e areia, traço 1:3. 

Após analise e identificação dos pontos de recuperação, realizar o serviço de escarificação com posterior 

concretagem do piso. 

9. APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 

 

9.1. Tanque duplo em mármore sintético com cuba lisa e esfregador e torneira cromada curta sem bico 

para tanque, padrão popular 

Os metais e acessórios deverão, para sua colocação, obedecer as especificações de projeto. 

O encanador devera proceder a remoção de todos os resíduos de argamassa, concreto ou outros materiais 

que porventura estejam presentes nas roscas e conexões das tubulações as quais serão conectados os metais 

sanitários. Deverá, também, proceder uma verificação visual quanto a possíveis obstruções nas tubulações e 

remove-las quando for o caso. 

Nas conexões de água deverá ser utilizada a fita veda rosca. Sua aplicação devera ser efetuada com um 

mínimo de 2 voltas na conexão que possuir a rosca externa, sempre no mesmo sentido de giro para 

acoplamento. 

Nas conexões de esgoto devera ser utilizado o anel de borracha, fornecido pelo fabricante da peça, visando 

a estanqueidade da ligação. 

Todos os acessórios de ligação de água dos aparelhos sanitários serão arrematados com canopla no 

acabamento indicado; e todos os metais desses aparelhos, bem como os de sua ligação. 

Nenhuma peça devera estar conectada a tubulação de maneira forçada. 

Não será permitido a utilização de aderentes tipos epóxi ou silicone nas chumbações ou conexões. 

10. SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO  

 

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no canteiro de obras ou local de 

entrega, através de processo visual. Quando necessário e justificável, o Contratante poderá enviar um inspetor, 

devidamente qualificado, para testemunhar os métodos de ensaios requeridos pelas Normas Brasileiras. Neste 

caso o fornecedor ou fabricante deverá ser avisado com antecedência da data em que a inspeção será feita. 

 

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deverá seguir a descrição constante da nota 

fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificações de materiais e serviços. 
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A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á, basicamente, no 

atendimento às observações descritas a seguir, quando procedentes: 

 

 Verificação da marcação existente, conforme solicitada na especificação de materiais; 

 Verificação da quantidade da remessa; 

 Verificação do aspecto visual, constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, 

trincas, ferrugens e outros defeitos possíveis; 

 Verificação de compatibilização entre os elementos componentes de um determinado material.  

Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições observadas serão rejeitados. 

Os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo deverão ser acondicionados 

em local seco e coberto. Os tubos de PVC, aço, ferro fundido e cobre deverão ser estocados em prateleiras, 

separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para 

evitar deformações causadas pelo peso próprio. As pilhas com tubos com bolsas ou flanges deverão ser 

formadas de modo a alternar em cada camada a orientação das extremidades. 

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a verificar se o 

material localizado em camadas inferiores suportará o peso nele apoiado. 

 

10.1. 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. 

10.2. Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) de 6kg, classe BC 

A altura de instalação deve ser de 1,60m do piso acabado até sua parte superior. 

Sinalizar o local onde for instalado, coforme desenho constante no manual de identidade visual. 

Deve ser instalados em ponto visíveis (áreas comuns), com percursos mínimos em caso de fogo, e 

protegidos de intempéries e de raios solares. 

10.3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

 

10.3.1. 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 02:  REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF PACAJÁ.   

 
 

2.1 PLANILHA QUANTITATIVO DE PREÇOS   
 

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

PREÇOS 

UNIT. 

S/ BDI 

UNIT. 

C/ BDI 
TOTAL 

1 PISO 
     

1.1 SINAPI 84084 
APICOAMENTO MANUAL DA 

SUPERFICIE DE CONCRETO 
m² 420,00 R$ 7,54  R$ 9,25  

R$ 

3.884,71  

1.2 SINAPI 98680 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 

3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 

ARGAMASSA 

m² 420,00 
R$ 

38,66  

R$ 

47,42  

R$ 

19.918,17  

Subtotal item 1  
R$ 

23.802,89  

         
2 PINTURA  

     

2.1 SINAPI 79500/002 

PINTURA EM PISO CIMENTADO, 

COM TINTA DE PISO, TRES 

DEMAOS 

m² 420,00 
R$ 

19,83  

R$ 

24,33  

R$ 

10.216,69  

2.2 SINAPI 41595 

PINTURA ACRILICA DE FAIXAS 

DE DEMARCACAO EM QUADRA 

POLIESPORTIVA, 5 CM DE 

LARGURA 

m² 25,00 
R$ 

10,63  

R$ 

13,04  
R$ 326,00  

2.3 SINAPI 74245 

PINTURA DE ARQUIBANCADA 

EM TINTA ACRILICA OU 

SIMILAR, 2 DEMÃOS  

m² 200,00 
R$ 

14,10  

R$ 

17,30  

R$ 

3.459,29  

Subtotal item 2  
R$ 

14.001,98  

         

TOTAL GERAL DA PLANILHA 
R$ 

37.804,87  

Thalyson Felipe I. A. Sandim
Engenheiro Civil

CREA - PA 151812172-1
 

Jaciane Sousa Oliveira
Secretária Mulnicipal de Educação

Decreto nº 100/2018
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2.2 CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO   

            

REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF PACAJÁ 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PACAJÁ 

 

 

                

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM 

PERIODO DE EXECUÇÃO 
1° MÊS 2° MÊS 

% da 

Obra 

    
Semana Semana 

    

SERVIÇO 
VALOR 

(R$) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

    

1 PISO R$ 23.802,89  
100% 0% 

62,96%     
R$ 23.802,89  R$ -  

    

2 PINTURA  R$ 14.001,98  
0% 100% 

37,04%     
R$ -  R$ 14.001,98  

    
VALOR DO CRONOGRAMA (R$) R$ 37.804,87  R$ 23.802,89  R$ 14.001,98  

100,00%     

PERCENTUAL DO PERIODO (%) 100,00% 62,96% 37,04% 
    

  

 

 

 

 

 

 

             

                

                

 
Eng. Thalyson Felipe I. A. 

Sandim   
Jaciane Sousa Oliveira  

 

 
CREA - PA nº 151812172-1 

 
Secretaria Municipal de Educação 

 

   
Decreto n° 100/2018 
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2.3 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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2.4 MEMORIAL DESCRITIVO   
 

REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA PACAJÁ 

 

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

QUADRA DA EMEF PACAJÁ, 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. 

V. CONDIÇÕES GERAIS 
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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. 

 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 
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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. 

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. 

VI. INFORMAÇÕES DAS OBRAS 
 

a. REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA PACAJÁ 
 

Obra de reforma da quadra da Escola Pacajá, localizada na zona urbana de Pacajá, com área 

total construída de 785,25m². 

A reforma se constitui na recuperação do piso da quadra e pintura da mesma e das 

arquibancadas. Recuperação das grades de proteção em volta da quadra com lixamento e 

pintura. Bem como todos os serviços especificados em projeto e planilha orçamentária.  

 

VII. ITENS DA PLANILHA 
 

ÍTEM DESCRIÇÃO DE SERVIÇO 

1.0 PISO 

APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE 

DE CONCRETO 
APICOMANTO DO PISO EXISTENTE COM 

EQUIPAMENTO DOTADOS COM PONTAS DE 

MATERIAL DURO E RESISTENTE, FORMANDO UMA 

SUPERCIE ÁSPERA E ADEQUADA PARA RECEBER 

MATERIAIS DE RECUPEÇÃO. EM SEGUIDA PROCESSO 

DE CONCRETAGEM DA NOVA CAMADA DE PISO 

COM ACABAMENTO LISO 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 

3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 

ARGAMASSA 

2.0 PINTURA 

PINTURA ACRILICA EM PISO 

CIMENTADO, TRES DEMAOS 
PINTURA DO PISO LISO, COM DEVIDAS 

DEMARCAÇÕES DA QUADRA. PINTURA COM TINTA 

ACRÍLICA DAS ARQUIBANCADAS. COR A SER 

DECIDIDO PELA CONTRATADA 
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE 

DEMARCACAO EM QUADRA 

POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 

PINTURA DE ARQUIBANCADA EM TINTA 

ACRILICA OU SIMILAR, 2 DEMÃOS  

 

 

Eng. Thalyson Felipe I. A. Sandim 
    CREA - PA nº 151812172-1 Jaciane Sousa Oliveira 

Secretária Municipal de Educação 

Decreto nº 100/2018 



Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 
Secretaria Municipal de Educação 

Fundo Municipal de Educação 

CNPJ: 28.533.284/0001-09 

CONVITE-02/2020-03-SEMED 

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

E-mail: semedlicpac@gmail.com 
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1.1. Apicoamento manual da superfície de concreto .......................................................................... 39 

Realização de serviço de desbastamento das peças de concreto por processo manual ou mecânico, 

associado com procedimentos de limpeza através de jateamento de ar e água, descritas em especificações 

técnicas especificas. ................................................................................................................................ 39 

1.2. Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0cm, preparo mecânico 

da argamassa ........................................................................................................................................... 40 

2. PINTURA ............................................................................................................................................ 41 

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: 

1.3.1. Subcontratação 

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

obras objeto do contrato. 
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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 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. 

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. 
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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. 

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 
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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;  

 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.  
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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 

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 
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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 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, 
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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. PISO 

2.2. Apicoamento manual da superfície de concreto 

Realização de serviço de desbastamento das peças de concreto por processo manual ou mecânico, 

associado com procedimentos de limpeza através de jateamento de ar e água, descritas em 

especificações técnicas especificas. 

O apicoamento esta associado com atividades de remoção superficial de concreto, revestimentos 

e cobrimentos, não devem avançar alem destas pequenas espessuras, e em hipótese alguma se 

permite o apicoamento comprometa a integridade estrutural. 

Os equipamentos necessários á execução são: 

 Ponteira, talhadeira e marreta no caso de procedimentos manuais; 

 Rebarbador eletromecânico ou fresas no caso de procedimentos mecânicos; 

 Compressores, mangueiras com bicos direcionais e, conforme o caso, reservatório de 

água. 

É vetada a utilização de marteletes pesados, para evitar micro - fissuração no concreto 

remanescente. 

 Apicoamento Manual  

O apicoamento manual é indicado para pequenas superfícies e locais de difícil acesso para os 

equipamentos maiores.  

O apicoamento exige cuidados específicos e é executado de forma artesanal. É proibido 

golpear a região, para que a integridade das arestas e contornos da região em tratamento seja 

preservada.  

Todo material solto, semi - solto e segregado deve ser removido até atingir concreto são, 

condição caracterizada pela união consistente e coesa dos agregados graúdos.  

O apicoamento deve obter uma superfície rugosa para criar condições ótimas de aderência 

para os futuros reparos.  

 Apicoamento Mecânico  
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O apicoamento mecânico é indicado para a preparação de grandes superfícies, devido ao 

baixo rendimento dos procedimentos manuais.  

A escarificação mecânica exige cuidados operacionais para que a remoção restrinja-se a 

retirada da camada estritamente necessária.  

Os limites e contornos da região em tratamento devem ser preservados.  

Todo material solto, semi - solto e segregado deve ser removido até atingir a superfície 

íntegra do concreto, condição caracterizada pela união consistente e coesa dos agregados graúdos. 

 Operações Complementares de Limpeza 

O jateamento sob pressão de ar ou água é necessário para eliminar fragmentos decorrentes da 

operação, tais como poeira e resíduos orgânicos eventualmente existentes, e para tornar a superfície 

limpa.  

A pressão necessária não é elevada e corresponde à pressão de simples varredura. 

 A água empregada no processo deve estar no padrão água-limpa, é vetado o emprego de água 

com orgânicos em suspensão ou pH ácido. 

 Controle  

O controle deve ser realizado visualmente, e deve-se observar se:  

o Houve retirada apenas da camada superficial; 

o Há exposição dos agregados graúdos; 

o A superfície apicoada é rugosa; 

o Não há microfissuração do concreto remanescente. 

 

3. CONTROLE AMBIENTAL  

Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água, da vegetação 

lindeira e à segurança viária. A seguir são apresentados os cuidados e providências para proteção do 

meio ambiente a serem observados no decorrer da execução do apicoamento e limpeza das 

superfícies de concreto. 

o Deve ser implantada a sinalização de alerta e de segurança de acordo com as normas 

pertinentes aos serviços; 

o O material descartado devem ser removidos para locais apropriados, definido pela 

fiscalização, de forma a preservar as condições ambientais, e não deve ser conduzido para 

os cursos d’água;  

o É obrigatório o uso de EPI, equipamentos de proteção individual, pelos funcionários. 

3.1.  Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0cm, 

preparo mecânico da argamassa 

Execução de piso cimentado pela distribuição de argamassa sobre a base ou lastro de 

pavimentação em área externa, com finalidade de corrigir irregularidades e nivelar a superfície. 

Deve-se cuidar para que as condições climáticas não interfiram na aplicação e cura da argamassa. 

Não deve ser executado em dias chuvosos e protegido da ação direta do sol logo após a aplicação. O 

traço deve ser ajustado experimentalmente, observando-se a característica da argamassa quanto a 
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trabalhabilidade. O afastamento máximo entre juntas paralelas será de 1,20 m. A disposição das 

juntas obedecerá ao desenho simples devendo ser evitados cruzamentos em ângulos e juntas 

alternadas. 

Sobre a base ou lastro previamente limpo e umedecido fixam-se gabaritos, distantes 2 m a 3 m 

entre si, que devem ser usados como referência do nivelamento da superfície. Colocar as juntas de 

dilatação, que poderão ser de plástico, vidro ou outro material compatível formando quadrados. A 

argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar, no traço 1:4, é lançada sobre a base ou 

lastro, distribuído sobre a superfície, regularizado e nivelado com auxílio de régua metálica. 

4. PINTURA 

4.1. Pintura em piso cimentado, com tinta de piso, três demãos e pintura acrílica de 

faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5,0cm de largura 
Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras, umidade, 

ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa de laminação, furos, 

etc... 

Depois da preparação adequada da superfície deverá ser aplicado 2 demãos de primer epóxi de 40 

micras cada demão e posteriormente 2 demãos de esmalte alquídico também com 40 micras de 

espessura em cada demão. 

A pintura e demarcação da quadra de esportes se farão com tinta específica para pisos do tipo 

poliesportiva de acordo com as cores estipuladas para os respectivos esportes conforme planta de 

marcação.  

A pintura do piso deverá ser realizada quando o mesmo estiver totalmente seco e isento de poeira, 

com espaçamento entre as aplicações das demãos de no mínimo 24 horas. 

4.2. Pintura de arquibancada em tinta acrílica ou similar, 2 demãos  
Para a execução de pintura com tinta acrílica (1ªqualidade) em piso de concreto, em duas demãos, 

deverá ser aplicada com rolo de lã, com fornecimento de materiais.  

O piso de concreto deverá ser lixado, limpo para receber as aplicações de tinta acrílica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: CONSTRUÇÃO DE MURO NA SEDE DA SEMED.  
  

3.1 PLANILHA QUANTITATIVO DE PREÇOS   

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

UNIT. S/ BDI UNIT. C/ BDI TOTAL 

1 DRENAGEM 

1.1 SINAPI 94263 
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 
CM BASE X 22 CM ALTURA 

m 170,00 R$ 26,35  R$ 32,32  R$ 5.495,00  

Subtotal item 1.0  R$ 5.495,00  

2 CALÇADA  

2.1 SINAPI 94992 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO - 
COMPRIMENTO DE 1,20m 

m² 170,00 R$ 63,74  R$ 78,19  R$ 13.292,28  

Subtotal item 2.0  R$ 13.292,28  

3 PISO 

3.1 SINAPI 92393 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 
25X 25 CM, ESPESSURA 6 CM 

m² 300,00 R$ 41,42  R$ 50,81  R$ 15.242,97  

Subtotal item 3.0  R$ 15.242,97  

4 MURO 

4.1 SINAPI 95952 
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO CONVENCIONAL FCK = 25MPA - INFRA 
E SUPERESTRUTURA 

m³ 8,00 R$ 1.512,39  R$ 1.855,25  R$ 14.841,99  

4.3 SINAPI 87503 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 
SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA 

m² 230,00 R$ 56,88  R$ 69,77  R$ 16.048,18  

4.4 SINAPI 87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L 

m² 250,00 R$ 5,30  R$ 6,50  R$ 1.625,38  

4.5 SINAPI 4948 
PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON 
REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, 
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO 

m² 12,00  R$ 275,15  R$ 337,53  R$ 4.050,32  

Subtotal item 4.0  R$ 36.565,87  

TOTAL GERAL DA PLANILHA R$ 70.596,12  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Eng. Thalyson Felipe I. A. Sandim 
    CREA - PA nº 151812172-1 

Jaciane Sousa Oliveira 
Secretária Municipal de Educação 

Decreto nº 100/2018 



Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 
Secretaria Municipal de Educação 

Fundo Municipal de Educação 

CNPJ: 28.533.284/0001-09 

CONVITE-02/2020-03-SEMED 

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

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

 

3.2 CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO   

 
 OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACAJÁ 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PACAJÁ 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM 
PERIODO DE EXECUÇÃO 

1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 

% da Obra Semana Semana Semana 

SERVIÇO VALOR (R$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 DRENAGEM R$ 5.495,00  
100% 0% 

 7,78% 
R$ 5.495,00  R$ -  R$ -  

2 CALÇADA  R$ 13.292,28  

100% 0% 0% 

18,83% R$ 
13.292,28  

R$ -  R$ -  

3 PISO R$ 15.242,97  
40% 60% 0% 

21,59% 
R$ 6.097,19  R$ 9.145,78  R$ -  

4 MURO R$ 36.565,87  
0% 40% 60% 

51,80% 
R$ -  R$ 14.626,35  R$ 21.939,52  

VALOR DO CRONOGRAMA (R$) R$ 70.596,12  
R$ 

24.884,47  
R$ 23.772,13  R$ 21.939,52  

100,00% 

PERCENTUAL DO PERIODO (%) 100,00% 35,25% 33,67% 31,08% 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Eng. Thalyson Felipe I. A. Sandim  Jaciane Sousa Oliveira  

 
CREA - PA nº 151812172-1 

Secretaria Municipal de 
Educação 

 
Decreto n° 100/2018 
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3.3 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)  
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3.4 MEMORIAL DESCRITIVO   

OBRA DE INFRAESTRUTURA SEMED  

MEMORIAL DESCRITIVO  
   

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  
Estas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento se aplicam às obras de Construção de muro 
aos redores da sede da SEMED, 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 Técnica, 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, 
deverá ser considerado 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.  
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2. 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 médicohospitalar 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.  
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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.  

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.  

3. INFORMAÇÕES DAS OBRA  
Obra de construção das calçadas e meio fio, e do pavimento em bloco sextavado intertravado localizado 

na área de estacionamento do prédio.   
 

ITENS DA PLANILHA 

 

 ÍTEM  DESCRIÇÃO DE SERVIÇO  

1.0 DRENAGEM   

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 

CM ALTURA.  

Os meios-fios a serem fornecidos devem ter as dimensões mínimas 0,80 x 

0,30 x 0,09 cm serão assentados diretamente sobre a base acabada. O 

espelho deverá ser de no mínimo 15,00cm. Para deverá ser executada com 

uma sobre – largura suficiente para permitir o pleno apoio do meio fio  

2.0 CALÇADA  

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,  
ESPESSURA 6 CM, ARMADO - COMPRIMENTO DE 

1,20m  

As calçadas serão executadas em concreto rústico com 5 cm de espessura, 

nas entradas de veículos a espessura mínima deverá ser de 7 cm. Os 

quadros devem ter largura máxima de 1,20 (um vírgula dois) metros, e 

serem concretados alternadamente, formando junta de dilatação, usando 

para tanto ripas de madeira, sustentadas por pontas de ferro redondo de 

10 cm e 30 cm de comprimento, cravadas alternadamente, de cada lado da 

ripa e espaçadas de no máximo 2,00 m  

3.0 PISO   
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EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 

COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 6 

CM  

Processo iniciado com a preparação da base com terraplanagem utilizando 

material de boa qualidade e bem compactado. Deverá ser utilizado 

bloquete intertravado de 8,00 cm de espessura. O assentamento dos 

bloquetes se dar da mestra para o meio fio, fazendo panos inteiros, 

deixando apenas o arremate junto ao meio fio recém-concluído.  

4.0 MURO   

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

CONVENCIONAL FCK = 25MPA - INFRAESTRUTURA  

Construção de muro de arrimo em blocos cerâmico e concreto armado. 

Altura média do muro é de 3,00 m com base inferior e superior de 25cm e 

extensão completa de 65,00 metros. Revestimento em chapisco nos lados 

que ficam expostos ao tempo. E instalação de portão de ferro de abrir   

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

CONVENCIONAL FCK = 25MPA - SUPERESTRUTURA  

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM  
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE  
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA  

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3  
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L  

“PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON 
REDONDO DE 3/4” VERTICAL, COM REQUADRO,  
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO  

   

 

 

 

 

 

 

   Jaciane Sousa Oliveira  

  Eng. Thalyson Felipe I. A. Sandim Secretária Municipal de Educação  

     CREA - PA nº 151812172-1
                                                                    

Decreto 
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3.5 CADERNO DE ENCARGOS E EXPECIFICAÇÕES TÉCNICAS   
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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  
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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:  

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 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.  

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:  
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• 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 

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  
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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 quipamentos 

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;   

• Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em número, 

qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato;   
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• 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.  
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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  

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 
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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 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 
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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. DRENAGEM  

2.1.1. Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13cm de base x 22cm 

de altura Guias e sarjetas extrusadas são aquelas provenientes da extrusão do concreto por máquina 

de perfil contínuo, executadas sobre uma camada de apoio, podendo ser base ou sub-base, 

devidamente controlada e conformada à seção do pavimento.  

As guias e sarjetas extrusadas serão executadas com concreto constituído por cimento Portland, areia 

e pedra britada, sendo que estes materiais deverão obedecer a NBR 12655/2006.  

O concreto empregado na moldagem das guias e sarjetas deverá possuir resistência mínima de 180 

kgf/cm2 , no ensaio de compressão simples, a 28 dias de idade, de acordo com NBR 5739/2007.  

Todo o equipamento deverá ser inspecionado pela Fiscalização, devendo dela receber aprovação, sem 

o que não será dada a autorização para o início dos serviços.  

A camada de apoio sobre a qual serão executadas as guias e sarjetas extrusadas deverá ser 

previamente preparada e acabada com motoniveladora, sendo isenta de materiais orgânicos, sem 

quaisquer problemas de infiltrações d’água, com grau de compactação igual a 100% do proctor 

intermediário.  

Não será permitida a execução dos serviços durante dias de chuva.  

Após os serviços de locação e nivelamento, conforme projeto, as guias e sarjetas serão moldadas por 

extrusão do concreto, utilizando máquina de perfil contínuo, com seção transversal, dependendo da 

situação.  

Durante a fase de moldagem, o concreto empregado deverá apresentar uma plasticidade e umidade 

tais que, após ser processado na extrusora, deverá constituir uma massa compacta sem buracos ou 

ninhos. Para a cura do concreto será utilizado o método de irrigação ou aspersão de água em 

intervalos frequentes.  

Após a extrusão, antes do endurecimento do concreto, as superfícies deverão ser alisadas com  
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desempenadeiras e o perfil resultante, deverá apresentar perfeita concordância com as modificações 

de direção e curvas.  

Deverão ser efetuados frisos com ferramenta cortante, sem seccionar totalmente a estrutura da guia e 

sarjeta, que servirão de juntas de dilatação.  

O serviço de rebaixamento das guias em locais tipo entrada de veículos, deverá ser executado antes 

da cura do concreto, para permitir um bom acabamento.  

2.2. CALÇADA  

2.2.1. Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em 

obra, acabamento convencional, espessura 6cm – comprimento de 1,20m.  

O passeio, conforme definição pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é a parte da calçada ou da 

pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, livre de 

interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas. Neste 

contexto, será tratada a execução de passeios de concreto moldados “in loco” ou com o uso de placas 

de concreto pré-fabricado.  

As atividades previstas para a execução dos passeios de concreto moldados in loco são as seguintes:   

• Montagem das fôrmas e a colocação da armadura e lona plástica sobre o subleito compactado 

e base de material granular (serviços preliminares não contemplados nas composições);  

• Aplicação ou não de armaduras para evitar fissuras e resistir a esforços de tração;  

• Lançamento, espalhamento e sarrafeamento do concreto;  

• Desempeno da superfície e execução de juntas de dilatação.  

O preparo de caixa consistirá nos serviços necessários para que o terreno assuma a forma e a 

resistência definida pelos alinhamentos, perfis, cotas, dimensões e seção transversal típica e 

necessária para que este terreno fique em condições de receber a camada de lastro de brita.  

Sobre o terreno, devidamente nivelado e apiloado, deverá ser executado o lastro de brita com uma 

espessura mínima de 0,05m (cinco centímetros) apiloado manualmente.  

O concreto para a calçada deverá ser lançado, espalhado, nivelado e adensamento de forma a 

constituir uma espessura mínima de 0,06m (seis centímetros). O consumo mínimo de cimento, por 

metro cúbico de concreto, será de 210 kg/m³ (duzentos e dez quilos de cimento por metro cúbico).  

A concretagem da calçada deverá ser executada em painéis alternados espaçados a cada 4,0 metros. 

Nas faces de contato entre os painéis deverá ser executada a junta de dilatação através do corte de 

concreto com disco diamantado (uma junta a cada 4,0 metros).  

O acabamento da calçada deverá ser obtido através de sarrafeamento, desempeno e moderado 

alisamento quando o concreto ainda estiver em estado plástico, obedecendo ao caimento no sentido 

dos locais previstos para escoamento das águas e com inclinação não inferior a 0,5%.  

Todo o material excedente inutilizável, proveniente das atividades de preparo de caixa, sarrafeamento 

e outras, deverão ser removidos para um bota-fora aprovado pela FISCALIZAÇÃO. A carga, 

transporte e descarga deste material, bem como a limpeza do local serão de responsabilidade da  
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CONTRATADA.  

Se o concreto for preparado fora do local das obras (usinado), o seu transporte deverá ser feito por 

meio de caminhões apropriados, dotados de betoneiras.  

O fornecimento do concreto deverá ser feito de maneira contínua, não devendo decorrer intervalo de 

tempo superior a 30 (trinta) minutos entre duas entregas sucessivas, para evitar o endurecimento 

parcial do concreto já lançado.  

Não será permitida em nenhuma hipótese a adição de água suplementar no concreto descarregado.  

As operações de lançamento do concreto deverão ser realizadas de maneira gradual e contínua, até 

ser preenchida toda a forma da peça.  

O concreto lançado deverá, mediante uma vibração adequada, envolver completamente todos os 

recantos da forma, não devendo haver a formação de ninhos de pedra nem o deslocamento das 

formas.  

As características e dosagem dos componentes do concreto deverão obedecer ao disposto nas Normas  

específicas da ABNT.  

Desníveis de no máximo 0,02m (dois centímetros) entre duas superfícies contíguas de passeio 

acabado poderão ser aceitos pela FISCALIZAÇÃO, desde que, suas arestas sejam boleadas, para 

eliminar cantos vivos.  

A cura deverá ser feita, conservando-se a superfície acabada, constantemente úmida, por um período 

de 7 (sete) dias consecutivos.  

2.3. PISO  

2.3.1. Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 

6cm. 

O pavimento é constituído por lajotas ou blocos de concreto de cimento Portland com diversos 

formatos, justapostos, com ou sem articulação e rejuntados ou não com material asfáltico, assentados 

sobre lastro de pó de pedra, ou areia lavada, executados sobre sub-base ou base; de acordo com os 

alinhamentos, perfis, dimensões e seção transversal estabelecida pelo projeto e confinada 

lateralmente por sarjetas ou guias.  

As peças pré-moldadas de concreto devem ser fabricadas por processos que assegurem a obtenção de 

concreto suficientemente homogêneo, compacto e de textura lisa, devendo atender as exigências da 

NBR 9781.  

A areia lavada ou pó de pedra utilizado no lastro deve ser livre de torrões de argila, matéria orgânica 

ou outras substâncias nocivas, e devem atender a especificação DNER EM 038.  

A areia deve possuir grãos que passem pela peneira 4,8 mm e fiquem retidos na peneira 0,075mm.  

Antes do início dos serviços todo equipamento deverá ser examinado e aprovado pela Fiscalização.  

Não é permitida a execução dos serviços em dia de chuva.   
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A camada de blocos pré-moldados só deve ser executada quando a camada subjacente estiver 

liberada quanto aos requisitos de aceitação de materiais e execução.   

A superfície deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de umidade antes da 

execução do pavimento de com peças pré-moldadas de concreto.  

Durante todo o tempo que durar a execução do pavimento com peças pré-moldadas de concretos os 

serviços devem ser protegidos contra a ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros 

agentes que possam danificá-los. É obrigação da executante a responsabilidade desta conservação.  

A base da camada dos blocos intertravados deve ser drenada, interligando o coxim de areia grossa ou 

pó de pedra à rede de drenagem, ou aos drenos laterais da via, a fim de permitir o escoamento d'água.   

Quando este tipo de pavimento for executado sobre a sub-base, esta deve ser constituída por material 

coesivo ou brita graduada de granulometria fechada, ou seja, com mínimo de vazios, para evitar a 

perda de areia da camada de assentamento das peças, contribuindo para melhoria no padrão de 

acabamento da superfície do pavimento.  

Sobre a sub-base ou base concluída deve ser lançada uma camada de material granular inerte, areia 

ou pó de pedra, com diâmetro máximo de 4,8 mm e com espessura uniforme, após compactada de 3 

cm a 5 cm, na qual devem ser assentados os blocos de concreto. O coxim de areia ou pó de pedra 

deve ser confinado por guias e sarjetas, cuja colocação é obrigatória neste tipo de pavimento.  

As peças transportadas para a pista devem ser empilhadas, de preferência, à margem desta. Cada 

pilha de blocos deve ser disposta de tal forma que cubra a primeira faixa à frente, mais o 

espaçamento entre elas. Se não for possível o depósito nas laterais, as peças podem ser empilhadas na 

própria pista, desde que haja espaço livre para as faixas destinadas à colocação de linhas de 

referência para o assentamento.  

Devem ser cravados ponteiros de aço ao longo do eixo da pista, afastados, no máximo, 10 m uns dos 

outros. Em seguida, cravar ponteiros ao longo de duas ou mais linhas paralelas ao eixo da pista, a 

uma distância desse eixo igual a um número inteiro, cinco a seis vezes as dimensões da largura ou 

comprimento das peças, acrescidas do espaçamento das juntas intermediárias.  

Marcar com giz nestes ponteiros, com o auxílio de régua e nível de pedreiro, uma cota tal que, 

referida ao nível da guia, resulte a seção transversal correspondente ao abaulamento estabelecido pelo 

projeto.  

Em seguida distender fortemente um cordel pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro, segundo a 

direção do eixo da pista, de modo que restem linhas paralelas e niveladas.  

O assentamento das peças deve obedecer a seguinte sequencia:  

a) Iniciar com uma fileira de blocos, dispostos na posição normal ao eixo, ou na direção da 

menor dimensão da área a pavimentar, a qual deve servir como guia para melhor disposição das 

peças;   

b) O nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de uma régua de madeira, de 

comprimento um pouco maior que a distância entre os cordéis, acertando o nível dos blocos entre 

estes e nivelando as extremidades da régua a esses cordéis;   

c) O controle do alinhamento deve ser feito acertando a face das peças que se encostam aos 

cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes;   
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d) O arremate com alinhamentos existentes ou com superfícies verticais deve ser feito com 

auxílio de peças pré-moldadas, ou cortadas em forma de ¼, ½ ou ¾ de bloco;   

e) De imediato ao assentamento da peça, deve ser feito o acerto das juntas com o auxílio de uma 

alavanca de ferro própria, igualando assim, a distância entre elas. Esta operação deve ser feita antes 

da distribuição do pedrisco para o rejuntamento, pois o acomodamento deste nas juntas prejudicará o 

acerto. Para evitar que areia da base também possa prejudicar o acerto, certos tipos de peça possuem 

chanfros nas arestas da face inferior;   

f) O assentamento das peças deve ser feito do centro para as bordas, colocando-as de cima para 

baixo evitando-se o arrastamento da areia para as juntas, permitindo espaçamento mínimo entre as 

peças, assegurando um bom travamento, de modo que a face superior de cada peça fique um pouco 

acima do cordel;  

g) O enchimento das juntas deve ser feito com areia, pedrisco, ou outro material granular inerte, 

vibrandose a superfície com placas ou pequenos rolos vibratórios;  

h) Após a vibração, devem ser feitos os acertos necessários e a complementação do material 

granular do enchimento até ¾ da espessura dos blocos;  

Durante todo o período de construção do pavimento, devem ser construídas valetas provisórias, com 

a finalidade de desviar as águas de chuva. E não deve ser permitido o tráfego sobre a pista em 

execução. 

Sob a responsabilidade da executante, eventualmente, deve ser liberado o trecho ao tráfego por prazo 

não inferior a dez dias, para que se processe devidamente o adensamento do material de enchimento.  

2.4. MURO  

A executante deve proceder à locação da obra sob supervisão direta da fiscalização, conforme 

elementos previstos em projeto.  

2.4.1. Execução de estrutura de concreto armado convencional FCK = 25MPA – infra e 

superestrutura. 

O termo concreto estrutural refere-se a toda gama das aplicações do concreto como material 

estrutural. Elementos de concreto armado: são aqueles cujo comportamento estrutural depende da 

aderência entre concreto e armadura, e nos quais não se aplicam alongamentos iniciais das armaduras 

antes da materialização dessa aderência.  

Toda e qualquer alteração de componentes do concreto ou alteração de metodologia executivas 

previamente definidas ou acordadas, que possam direta ou indiretamente afetar as solicitações, o 

comportamento ou o desempenho das estruturas, quer seja no plano provisório, quer seja no plano 

definitivo, deve ter o aval da fiscalização para ser efetivada. As cavas para fundações terão, para 

alvenaria de 1/2 vez 0,40m de largura e no mínimo O,60m de profundidade, podendo variar em 

função do terreno, e serão executadas de acordo com as indicações constantes no projeto e com a 

natureza do terreno encontrado.  

A execução das fundações implicará na responsabilidade integral do executor pela resistência das 

mesmas e pela estabilidade da obra.  



Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 
Secretaria Municipal de Educação 

Fundo Municipal de Educação 

CNPJ: 28.533.284/0001-09 

CONVITE-02/2020-03-SEMED 

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

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

 

As cavas para fundação dos pilares terão 0,80x0,80m e 1,00m de profundidade, niveladas e 

compactadas para receber uma camada de concreto magro no traço 1:4:8 (cimento, areia grossa e 

brita), com espessura de 0,10m.  

Sobre o respaldo das fundações será construído o embasamento em alvenaria de 1 vez, tijolos 8 (oito) 

furos cerâmicos, de boa qualidade, assentados com argamassa de cimento e areia no traço de 1:2:8 

(cimento, cal e areia), com juntas de 1 cm.  

A execução da estrutura deverá satisfazer plenamente as normas estruturais da ABNT e sua execução 

em qualquer parte implicará na integral responsabilidade do executor por sua resistência e 

estabilidade.   

Nenhum conjunto de elementos estruturais, tais como vigas, cintas, pilares, lajes, etc. poderá ser 

concretado sem a minuciosa verificação por parte do construtor ou da fiscalização, quanto à perfeita 

disposição, dimensões, ligações e escoramento das formas e armaduras correspondentes, bem como 

sem prévio exame da correta colocação de canalizações elétricas, hidráulicas e outras que deverão 

ficar embutidas na massa do concreto. As furações para passagem de canalizações através de vigas 

e/ou outros elementos estruturais, quando inevitáveis, serão asseguradas por buchas ou caixas 

localizadas nas fôrmas de acordo com o projeto. Como diretriz geral nos casos em que não haja 

indicações precisas no projeto estrutural, haverá a preocupação de situar-se os furos, na zona de 

tração dos elementos estruturais atravessados. De qualquer modo caberá ao executor inteira 

responsabilidade pela consequência de orifícios e eventuais enfraquecimento das peças resultantes da 

passagem das citadas canalizações. Quando possível e/ou necessário deverão ser desviadas as 

tubulações que possam prejudicar a estrutura. Ficarão a cargo da fiscalização as alterações que se 

julgarem convenientes no projeto de instalações.  

Os pilares em concreto armado (preparo e lançamento) com fck = 20mpa, com forma em chapa de 

madeira compensada resinada, com aproveitamento de 3 vezes, com betoneira, conforme projeto 

estrutural.  

As vigas em concreto armado, FCK=18 MPA, nas dimensões de 10x30cm, com armação CA 50.  

As vigas em concreto armado (preparo e lançamento) com fck > =20 mpa, com forma de tabua, com 

aproveitamento 2 vezes, com betoneira.  

2.4.2. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicas furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 

9cm) de paredes com área liquida maior ou igual a 6m² sem vão e argamassa de assentamento com 

preparo em betoneira  

As alvenarias de tijolos serão executadas com tijolos cerâmicos furados 9x19x19 cm, assentados com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:2:8 (cimento cal e areia), obedecendo as dimensões e 

alinhamentos determinados no projeto. As espessuras indicadas referem-se às paredes depois de 

revestidas. Admite-se no máximo, uma variação de 2 (dois) cm com relação a espessura projetada. Se 

as dimensões dos tijolos a empregar obrigarem a pequenas alterações dessas espessuras, serão feitas 

as necessárias modificações nas plantas, depois de consultada a fiscalização.  

Os tijolos serão abundantemente molhados antes de sua colocação, e para tanto serão assentados com 

argamassa 1:2:8 (cimento cal e areia).  

As fiadas serão perfeitamente de nível, alinhadas e aprumadas. As juntas terão a espessura máxima 

de 15 (quinze) mm e serão rebaixadas a ponta de colher para maior aderência do revestimento.  



Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 
Secretaria Municipal de Educação 

Fundo Municipal de Educação 

CNPJ: 28.533.284/0001-09 

CONVITE-02/2020-03-SEMED 

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

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

 

Para a perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto a que se devam justapor, 

todas as partes de concreto serão chapiscadas com traço 1:4 (cimento e areia) inclusive a face interior 

das vigas.  

2.4.3. Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto em fachadas, 

com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L  

Toda a alvenaria e peças de concreto que não sejam aparentes receberão chapisco no traço 1:4 

(cimento e areia grossa), com espessura de 5mm, para o chapisco em teto o traço será 1:3(cimento e 

areia).  

 2.4.4. Portão de abrir em grandil de metalon redondo de ¾” vertical, com requadro, acabamento 

natural – completo  

Deverá ser instalado um portão de 2,50 x 4,80 m em METALON.  

  

   

  

  

  

  

 Eng. Thalyson Felipe I. A. Sandim                                                 Jaciane Sousa Oliveira  

         CREA - PA nº 151812172-1                                        Secretária Municipal de Educação  

                                                                                                               Decreto nº 100/2018 
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Item 04: REFORMA DA EMEF. IPÊ ROCHO.  
  

4.1 PLANILHA QUANTITATIVO DE PREÇOS   

         

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

PREÇOS 

UNIT. S/ 
BDI 

UNIT. C/ 
BDI 

TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 SINAPI 98524 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO 
COM ENXADA. GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO 
SOLO 

m² 100,00 R$ 2,52  R$ 3,10  R$ 310,00  

Subtotal item 1  R$ 310,00  

 
2 PISO 

2.1 Sinapi 101166 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO 
ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29 CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA 

m³ 3,56 
R$ 

454,77  
R$ 

559,37  
R$ 

1.991,36  

2.2 Sinapi 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE m³ 13,16 R$ 37,99  R$ 46,73  R$ 614,97  

2.3 Sinapi 87622 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO 
EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 
2CM 

m² 63,35 R$ 32,55  R$ 40,04  
R$ 

2.536,53  

2.4 Sinapi 93391 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE 
DIMENSÕES 35X35 CM 

m² 7,35 R$ 32,62  R$ 40,12  R$ 294,88  

Subtotal item 2  
R$ 

5.437,74  

 
3 PAREDES E PAINEIS 

3.1 SEDOP 60215 
PAREDE EM MADEIRA DE LEI REVESTIDA EM 2 
FACES 

m² 78,50 
R$ 

137,75  
R$ 

169,43  
R$ 

13.300,26  

3.2 SINAPI 87495 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO 

m² 21,32 R$ 66,55  R$ 81,86  
R$ 

1.745,26  

3.3 SINAPI 93393 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 
POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA 
TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES 

m² 30,25 R$ 35,32  R$ 43,44  
R$ 

1.314,06  

Subtotal item 3  
R$ 

15.045,52  

 
4 COBERTURA 

4.1 SINAPI 92567 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 
PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 
PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA 

m² 67,35 R$ 21,97  R$ 27,02  
R$ 

1.819,80  
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TELHA CERÂMICA 

4.2 SINAPI 94198 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL 

m² 67,35 R$ 21,96  R$ 27,01  
R$ 

1.819,12  

Subtotal item 4  
R$ 

3.638,92  

 
5 PINTURA  

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

m² 178,25 R$ 13,01  R$ 16,00  
R$ 

2.852,00  

Subtotal item 5  
R$ 

2.852,00  

 
6 ESQUADRIAS  

6.1 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 5,00 
R$ 

360,86  
R$ 

443,86  
R$ 

2.219,30  

6.2 SINAPI 94570 
JANELA DE ALUMÍNIO NAS JANELAS DOS 
BANHEIROS E DE MADEIRA NAS JANELAS DA 
ESCOLA  

m² 6,50 
R$ 

237,27  
R$ 

291,84  
R$ 

1.896,96  

Subtotal item 6  
R$ 

4.116,26  

 
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

7.1 SEDOP 170081 
Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W 
(6 PONTOS DE LUZ, 6 PONTOS DE FORÇA) 

PT 12,00 
R$ 

184,48  
R$ 

226,91  
R$ 

2.722,92  

7.2 SEDOP 170692 Ponto p/ ventilador de teto (c/ fiaçao) PT 3,00 R$ 85,21  
R$ 

104,81  
R$ 314,43  

Subtotal item 7  
R$ 

3.037,35  

 
8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

8.1 SEDOP 180299 Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 3,00 
R$ 

346,02  
R$ 

425,60  
R$ 

1.276,80  

8.2 SEDOP 180214 Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) PT 3,00 
R$ 

295,90  
R$ 

363,96  
R$ 

1.091,88  

8.3 SEDOP 180349 Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas PT 1,00 
R$ 

1.247,78  
R$ 

1.534,77  
R$ 

1.534,77  

Subtotal item 8  
R$ 

3.903,45  

 
9 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

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

UN 2,00 R$ 10,46  R$ 12,87  R$ 25,74  

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

m² 2,00 R$ 22,73  R$ 27,96  R$ 55,92  
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9.3 SINAPI 10892 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE 
PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC 

UN 1,00 
R$ 

177,50  
R$ 

218,33  
R$ 218,33  

Subtotal item 9  R$ 299,99  

 
10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

10.1 SINAPI 99811 LIMPEZA geral m² 100,00  R$ 2,61  R$ 3,21  R$ 321,00  

Subtotal item 10  R$ 321,00  

 

TOTAL GERAL DA PLANILHA 
R$ 

38.962,23  

 

Eng. Thalyson Felipe I. A. Sandim                                                             Jaciane Sousa Oliveira 

       CREA - PA nº 151812172-1                                                   Secretária Municipal de Educação 

                                                                                                                       Decreto nº 100/2018 
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4.2 CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO   
 

REFORMA EMEF IPÊ ROXO 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PACAJÁ 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM 
PERIODO DE EXECUÇÃO 

1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 
% da 
Obra 

Semana Semana Semana 

SERVIÇO VALOR (R$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 310,00  
100% 

  0,80% 
R$ 310,00  R$ -  R$ -  

2 PISO R$ 5.437,74  
100% 

  13,96% 
R$ 5.437,74  R$ -  R$ -  

3 PAREDES E PAINEIS 
R$ 

15.045,52  

100% 
  

38,62% R$ 
15.045,52  

R$ -  R$ -  

4 COBERTURA R$ 3.638,92   
100% 

 9,34% 
R$ -  R$ 3.638,92  R$ -  

5 PINTURA  R$ 2.852,00   
100% 

 7,32% 
R$ -  R$ 2.852,00  R$ -  

6 ESQUADRIAS  R$ 4.116,26   
100% 

 10,56% 
R$ -  R$ 4.116,26  R$ -  

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 3.037,35    
100% 

7,80% 
R$ -  R$ -  R$ 3.037,35  

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 3.903,45   
100% 

 10,02% 
R$ -  R$ 3.903,45  R$ -  

9 
SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO 
R$ 299,99    

100% 
0,77% 

  
R$ 299,99  

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 321,00    
100% 

0,82% 

  
R$ 321,00  

VALOR DO CRONOGRAMA (R$) 
R$ 

38.962,23  
R$ 

20.793,26  
R$ 

14.510,63  
R$ 

3.358,35  100,00% 

PERCENTUAL DO PERIODO (%) 100,00% 53,37% 37,24% 8,62% 

                

         

 
Eng. Thalyson Felipe I. A. Sandim  

 
Jaciane Sousa Oliveira 

 

 
CREA - PA nº 151812172-1  

 
Secretária Mulnicipal de Educação 

 

   
Decreto nº 100/2018 
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4.3 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% 

 
 

 

 

 

 

 
 

Variáveis Constantes da Fórmula 

 

 

= 22,67% 
 

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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4.4 MEMORIAL DESCRITIVO   

MEMORIAL DESCRITIVO 

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

construção da EMEF IPÊ ROXO, 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: 
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 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. 

 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. 
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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. 

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. INFORMAÇÕES DAS OBRAS 

a. REFORMA DA EMEF IPÊ ROXO 
Escola padrão rural de madeira com uma sala de aula, localizada na Zona Rural do 

município, com área total construída de 56,00m². 

A construção será realizada em área determinada pela fiscalização. 

Bem como todos os serviços especificados em projeto e planilha orçamentária. 

 

IV. ITENS DA PLANILHA 

SERVIÇO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES   

1.1 

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO 

EM TERRENO COM ENXADA. GRAMA, 

INCLUSIVE PREPARO DO SOLO 

REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DO 

ÁREA A SER CONSTRUIDA 

2 PISO 

2.1 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM 

BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO PARA 

RECEBER O REATERRO PARA 

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO E 

POSTERIOR CONCRETAGEM DO 

CONTRAPISO DA AREA DA ESCOLA E DOS 

BANHEIROS 

2.2 
REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE 

SERVIÇO DE REATERRO DO SOLO PARA 

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA AREA 

DA ESCOLA E DOS BANHEIROS 

2.3 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MANUAL, A PLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 2CM 

SERVIÇO DE CONCRETAGEM DO 

CONTRAPISO DA ÁREA DA ESCOLA ( 

QUEIMAR O PISO DA ESCOLA) E DOS 

BANHEIROS (PREPARADO PARA RECEBER 

REVESTIMENTO CERAMICO) 

2.4 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 

35X35 CM 

SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERAMICO 

DO PISO DOS BANHEIROS UTILIZANDO 

PISO CERÂMICO COM DIMENSAO 35X35, 

NA COR CLARA 
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3 PAREDES E PAINEIS 

3.1 
PAREDE EM MADEIRA DE LEI 

REVESTIDA EM 2 FACES 

SERVIÇO DE FECHAMENTO EM MADEIRA 

DAS PAREDES QUE COMPREENDEM A 

AREA DA ESCOLA 

3.2 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO 

SERVIÇO DE FECHAMENTO DAS PAREDES 

DOS BANHEIROS 

3.3 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR 

DE DIMENSÕES 20X20 CM, 

ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS 

EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES 

SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERAMICO 

DAS PAREDES INTERNAS DOS BANHEIROS  

4 COBERTURA 

4.1 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

ESTRUTURA PONTALETADA DE 

MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 

TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS 

E PARA TELHA CERÂMICA 

SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA EM 

MADEIRA PARA RECEBIMENTO DA 

TELHAS QUE COMPREENDEM A 

ESTRUTURA DE COBERTURA DA ESCOLA E 

DOS BANHEIROS 

4.2 

TELHAMENTO COM TELHA 

CERÂMICA DE ENCAIXE COM MAIS 

DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL 

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DA 

COBERTURA DA AREA DA ESCOLA E DOS 

BANHEIROS 

5 PINTURA  

5.1 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 

COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS 

SERVIÇO DE PINTURA DAS PAREDES 

INTERNAS E EXTERNA DA ESCOLA E DA 

PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS DOS 

BANHEIROS 

6 ESQUADRIAS  

6.1 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS PORTAS 

NOS PONTOS INDICADOS NO PROJETO 

ARQUITETONICO DAS AREAS DA ESCOLA 

E DOS BANHEIROS 

6.2 

JANELA DE ALUMÍNIO NAS JANELAS 

DOS BANHEIROS E DE MADEIRA NAS 

JANELAS DA ESCOLA  

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS JANELAS 

NOS PONTOS INDICADOS NO PROJETO 

ARQUITETONICO DAS AREAS DA ESCOLA 

E DOS BANHEIROS 

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

7.1 

Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) 

ate 200W (6 PONTOS DE LUZ, 6 

PONTOS DE FORÇA) 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE 

LUZ E PONTOS DE FORÇAS NOS PONTOS A 

SER INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO  
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7.2 Ponto p/ ventilador de teto (c/ fiaçao) 
SERVIÇO DE INTALAÇÃO DOS PONTOS 

PARA RECEBER OS VENTILADORES 

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

8.1 Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

HIDROSSANITÁRIA, SENDO CADA 

BANHEIRO O PONTO DE ÁGUA PARA OS 

VASOS SANITÁRIOS, E O PONTO DE ÁGUA 

A PIA. 

8.2 
Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e 

ralos) 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

HIDROSSANITÁRIA, SENDO CADA 

BANHEIRO O PONTO DE ESGOTO PARA OS 

VASOS SANITÁRIOS, E O PONTO DE 

ESGOTO A PIA. 

8.3 Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas 
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA FOSSA 

SÉPTICA PARA ATENDER OS BANHEIROS 

9 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

9.1 

PLACA DE SINALIZACAO DE 

SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 

*14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS 
Deverá ser realiada a instalação dos elementos de 

segurança indicados nas planilhas orçamentárias 
9.2 

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 

LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE 

LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS 

9.3 

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL 

COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 

(PQS) DE 6 KG, CLASSE BC 

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

10.1 LIMPEZA geral LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Eng. Thalyson Felipe I. A. Sa 
    CREA - PA nº 151812172-1 

Jaciane Sousa Oliveira 
Secretária Municipal de Educação 

Decreto nº 100/2018 
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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: 

 

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. 
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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 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. 

 

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 execução dos serviços e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente 
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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: 
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 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.  

 

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 
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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 
 

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 
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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 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; 
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 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 
 

2.2. Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada, grama, inclusive preparo 

do solo 

Limpeza do terreno, retirando a vegetação existente com o corte de arbustos, remoção de 

galhos, raízes e entulhos de qualquer natureza, sempre atendendo ao disposto na legislação, normas 

ou diretrizes ambientais; 

É de responsabilidade da contratada, se necessário, a obtenção de autorização legal para a 

remoção de árvores de porte; 

Somente podem ser removidas arvores totalmente prejudicadas pela implantação da obra ou 

especificamente indicadas em projeto, sendo também a implantação das instalações do canteiro de 

obras estudada de modo a evitar a remoção desnecessária de arvores de porte; 

Executar manual e/ou mecanicamente os serviço de: roçado, capina, destocamento e remoção, 

inclusive troncos, raízes e entulhos; 

Não é permitida a queima de materiais proveniente da limpeza do terreno; 

Na limpeza, devem ser regularizadas as áreas não previstas para movimento de terra, com 

desníveis de ate 20 cm, visando o fácil escoamento de águas pluviais; 

Os serviços de limpeza poderão ser recebidos se, atendidas as condições de execução, a área 

se encontrar em condições de inicio de terraplanagem ou locação de obra; 

A fiscalização estará baseada no controle visual da qualidade do serviço executado, em 

conformidade ao projeto e as normas ambientais vigentes. Não será permitida a permanecia de 

entulhos resultantes da execução do serviço em áreas adjacentes ao canteiro, ou em locais em que 

causem prejuízo ao deslocamento, ou a drenagem natural. 

 

3. PISO 
 

3.1. Reaterro manual apiloado com soquete 
O reaterro das fundações será executado com material coesivo de 1ª categoria. 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 a 60 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. 

  

3.2. Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado 

em área secas, espessura 6cm 
Após o apiloamento e limpeza do fundo das escavações, será lançada uma camada de concreto 

para regularização no traço 1:4 (cimento, areia, brita ou seixo rolado), com uma espessura de 6 cm e 

largura determinada nos desenhos de projeto executivo 

 

3.3. Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltado padrão popular de 

dimensões 35x35cm 
O piso será revestido em cerâmica 35cmx35cm branco gelo PEI-05, assentada com argamassa 

industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos em cruz de dimensão 
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indicada pelo modelo referência. Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com dimensão 

indicada pelo modelo referência. 

As peças cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o assentamento 

de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos verticais revestidos com 

cerâmica. 

 

4. PAREDES E PAINEIS 
 

4.1. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm 

(espessura 9cm) de paredes com área liquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de 

assentamento 
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. 

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. 

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 

 

4.2. Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltado padrão 

popular de dimensões 20x20cm, argamassa tipo AC I, aplicadas em ambiente de área 

maior que 5m² na altura inteira das paredes  
As paredes internas do WC e da cozinha serão revestidas até a altura de 180 cm do piso acabado 

ou como especificado em projeto arquitetônico, com cerâmica, dimensões, 20 x 30 cm, PEI IV - 

COF-I, assentada com argamassa colante industrializada, inclusive rejuntamento na cor cinza platina, 

devendo obedecer às prescrições contidas no projeto. A cerâmica deverá apresentar aresta viva, face 

plana, coloração uniforme, sem rachaduras e dimensões perfeitamente regulares. 
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O armazenamento e o transporte da cerâmica serão realizados de modo que se evitem 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 serão verificadas todas as tubulações elétricas e hidráulicas, quanto a suas 

posições e funcionamento. Quando recortadas para passagem de conexões, terminais, caixas de luz, 

registros, torneiras e outros elementos das instalações, o material cerâmico não deverá apresentar 

rachaduras e/ou emendas e as aberturas de passagens não devem ultrapassar os limites dos acessórios 

de acabamento dos respectivos aparelhos. 

A cerâmica será assentada com argamassa industrializada. A espessura das juntas será uniforme, 

igual a 3 mm em conformidade com o desenho de projeto.  

Imediatamente após a colocação das peças cerâmicas, será removido todo e qualquer excesso de 

argamassa aderente à superfície de acabamento. Antes do rejuntamento, será verificado o 

alinhamento e o nivelamento das placas, de modo a evitar ressaltos entre uma placa e outra, bem 

como a irregularidades das arestas, o alinhamento e o prumo das paredes revestidas. 

Após o teste de percussão a peça cerâmica que apresentar sonoridade diferente será retirada, e em 

seguida o local será preparado para receber outra peça com as mesmas características da anterior. 

O rejuntamento será executado com argamassa industrializada, seguindo criteriosamente as 

orientações do fabricante e em seguida, será removido o excesso de argamassa de rejuntamento. 

Após a cura da argamassa de rejuntamento, as superfícies cerâmicas serão lavadas com sabão 

neutro, água limpa e auxílio de escova de nylon e vassoura de piaçava. 

 

5. COBERTURA 
 

5.1. Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada 

para telhados com mais que duas águas e para telha cerâmica 

A estrutura de madeira de lei para cobertura da edificação será, confeccionada em conformidade 

com os desenhos de projeto obedecendo às prescrições da NBR 7190 – Projeto de estruturas de 

madeira. Todos os procedimentos de não conformidade na execução do projeto de cobertura serão 

solucionados através dos dispostos contidos na referida NBR. 

A madeira serrada e beneficiada para emprego definitivo será de lei, seca a sombra, isenta de 

branco, caruncho ou broca. A Contratada fará pesquisa na região onde esta sendo executada a obra e 

detectará a madeira com maior predominância no mercado local dentre as indicadas na Especificação 

Técnica e informará a Prefeitura Municipal de Pacajá através de documento, (tabela de 

propriedades físicas e mecânicas) da madeira a ser utilizada, após a aprovação, será vedada a 

utilização de outra espécie de madeira na estrutura da cobertura. As peças de madeira a serem 

utilizadas serão retilíneas isentas de trincas ou defeito que a venham prejudicar a integridade do 

projeto. 

A madeira utilizada para confeccionar a treliça triangular deverá ser com uma das essências 

vegetais indicada no quadro abaixo. E após a escolha da essência vegetal e aprovada pela 

fiscalização  será vedada a utilização de outra essência na construção dos mesmos elementos 

estruturais (Treliças e Tramo). Quando se tratar de outro bloco na mesma construção poderá ser 

permitido o uso de outra essência desde que seja respeitada a regra anteriormente descrita. 

Para construção das treliças (tesoura) e do tramo (engradamento). A Contratada deverá seguir os 

seguintes procedimentos: 

Contratada solicita a liberação dos serviços inerentes à estrutura de cobertura; 

A Prefeitura Municipal de Pacajá providenciará a liberação com pedido de confecção de 

gabarito com todas as características do desenho de projeto, o gabarito será confeccionado em réguas 

de madeira de 2,5 cm de espessura por 12 cm de largura; 
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A Contratada providenciará a confecção e solicitará aprovação, se confirmada a aprovação por 

parte da Fiscalização as treliças serão liberadas para construção, ressaltamos que as duvidas 

relacionadas ao projeto serão dirimidas na confecção do gabarito; 

Depois da construção das treliças sempre obedecendo às medidas do gabarito, as mesmas serão 

desmontadas e transportadas para o local definitivo, onde será feita a pré-furação, ajustes e instalação 

dos elementos de fixação (grampos, conectores e emendas etc); 

Todos elementos metálicos de fixação deverão ser confeccionados em aço ASTM – A – 36  com 

¼” ou Ø 6,3 mm de espessura, os elementos serão confeccionados com as dimensões do desenho de 

projeto, com furação gabaritada na fábrica, para evitar transtornos na montagem por falta de 

calibração dos furos; 

As treliças serão montadas uma de cada vez para evitar que elementos estruturais de uma sejam 

montados em outra, os elementos estruturais deverão ser numerados de forma que depois de 

desmontados e transportados para o local definitivo, os elementos não sejam montados em treliças 

diferentes; 

A distância  entre as terças deverá ser no máximo 1,50 m, para se evitar flechas pronunciadas nos 

caibros e, conseqüentemente, um aspecto antiestético. As emendas das terças serão posicionadas 

sobre o banzo superior sempre no eixo dos pontaletes, as terças serão posicionas partindo da 

cumeeira até chegar ao frechal, as quantidades e o posicionamento deverão ser aqueles indicados nos 

desenhos de projeto;  

Os caibros serão fixados nas terças através de pregos de aço, partindo sempre da cumeeira para o 

beiral, o primeiro passo será o esquadrejamento do tramo entre a cumeeira e o frechal, depois deste 

processo os caibros serão distribuídos através de galgas bitoladas com as dimensões dos desenhos de 

projeto. 

As ripas serão fixadas nos caibros através de pregos de aço, partindo sempre do beiral para a 

cumeeira, o primeiro passo será o esquadrejamento das ripas com a cumeeira, depois deste processo 

as ripas serão distribuídas através de galgas bitoladas com as dimensões dos desenhos de projeto. 

Após a montagem da estrutura da cobertura, antes da colocação das telhas, toda madeira que 

compõe a estrutura da cobertura será imunizada com produto a base de naftenato de zinco e 

tribomofenol, cuidados especiais deverão ser tomados na aplicação do produto, por tratar-se de 

produto com segurança e manuseio código 4, os colaboradores envolvidos deverão usar 

equipamentos de segurança (máscara, luvas de borracha, óculos especiais, além de capacete). 

 

5.2. Telhamento com telha cerâmica de encaixe com mais de duas águas, incluso 

transporte vertical 
Serão aplicadas telhas de barro cozidas, tipo romana, de primeira qualidade, sobre ripões de 

madeira fixados em estrutura de concreto. - Dimensões aproximadas: Comprimento 40cm x Largura 

20cm. 

Aplicação de telhas de barro cozidas, de primeira qualidade, fixadas com fios de cobre ou arame 

de aço galvanizado sobre ripas de madeira de 1,5x5cm, apoiados em madeiramento de telhado e 

fixados em estrutura de concreto. Todas as peças de madeira receberão 2 demãos de tinta de verniz. 

As fixações com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme descritas na sequencia de 

execução. 

 

6. 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; 
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- 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. 

 

6.1. 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. 

 

7. ESQUADRIAS 
 

7.1.  Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou media), 80x210cm, espessura 

de 3,5cm, incluso dobradiças e janela de alumínio nas janelas dos banheiros e de 

madeira nas janelas da escola 
As esquadrias, (janelas serão de alumínio, e porta de madeira), fixadas na alvenaria e nas parede 

de madeira, em vãos requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverão ter espessura 

mínima 6mm e ser temperados nos casos de painéis maiores.  

Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com a fabricante. Vidros liso comum 

incolor e miniboreal incolor com 6mm de espessura. 

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 
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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 colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as 

alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. 

As esquadrias serão fixadas em vergas de concreto com 0,10m de espessura embutidas na 

alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relação as laterais das janelas/portas. 

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. 

 

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

8.1. Pontos de luz/força (c/ tubul., cx. E fiação) até 200w (6 pontos de luz, 6 pontos de força) e 

Ponto p/ ventilador de teto (c/fiação) 

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, pontos de 

força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi 

considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local em 110V ou 

220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima 

admissível considerando a distância aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa tensão até a 

subestação em poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão ser redimensionados. 

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, 

conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a 

facilidade de manutenção e durabilidade. 

A partir dos QDL, localizado no pátio coberto, que seguem em eletrodutos conforme especificado 

no projeto.  

Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta 

sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de 

baixo consumo de energia como as fluorescentes, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de 

potência e baixa taxa de distorção harmônica.  

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma aproveita-se melhor 

a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária, 

racionalizando o uso de energia. 

 

9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
 

9.1. Ponto de água (incl. Tubos e conexões), ponto de esgoto (incl. Tubos, conexões, cx e ralos) 

e fossa séptica pré-moldada cap=10pessoas 

 CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO 

Destinadas a receber despejos em nível inferior ao da via pública, terão as seguintes características:  

 Fundo com declividade no sentido do tubo de sucção, visando a impedir a deposição de 

materiais sólidos; 

 Superfícies perfeitamente impermeabilizadas; 
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 Tampa hermética aos gases, quando a caixa coletora receber afluentes de vasos sanitários 

e mictórios; 

 Elementos adequados para limpeza e inspeção; 

 Profundidade mínima de 90cm, a contar do nível da canalização mais baixa. 

Quandoreceber efluentes de vasos sanitários; nos demais casos, a profundidade mínima 

será de 60cm;  

 Provida de tubo de ventilação primária, sempre que a caixa coletora receber efluentes, de 

vasos sanitários ou mictórios, com diâmetro superior ao da tubulação de recalque. 

 O tubo ventilador será totalmente independente de qualquer outra ventilação da instalação 

de esgoto do prédio; 

 Material: poderão ser de concreto prémoldado, concreto armado ou alvenaria de tijolos e 

serão providas de tampas que assegurem perfeita vedação hidráulica; 

 

 CAIXAS DETENTORAS 

 Material Poderão ser de concreto, alvenaria de tijolo maciço, cerâmica ou ferro fundido, 

devendo permitir fácil inspeção e limpeza, bem como possuir tampa facilmente removível, 

assegurando perfeita vedação.  

 

 CAIXAS DE GORDURA  

As caixas gordura terão as seguintes características:  

 Sem septo removível; 

 Fecho hídrico não sifonável;  

 Fechamento hermético, com tampa de ferro removível e tampa falsa, que permita receber 

pavimentação igual à do piso circundante; 

 Em áreas externas, serão usadas tampa de ferro fundido articuladas. 

 

 CAIXA DE ÓLEO  

As caixas separadoras de óleo de seção circular serão de concreto pré-moldado e conjugadas a 

uma caixa receptora lateral. A ligação da caixa receptora com a caixa separadora de óleo será feita 

através de tubulação, via de regra de ferro galvanizado, provido de registro e metal de 75 (setenta e 

cinco) mm. Pelo sistema dos vasos comunicantes, o óleo será recolhido na caixa receptora de onde, 

posteriormente, será retirado. 

 

 CAIXAS DE INSPEÇÃO 

Serão circulares, retangulares ou quadradas sendo construídas em anéis de concreto armado pré-

moldado, com fundo do mesmo material ou de alvenaria, de tijolos maciço ou blocos de concreto 

com paredes no mínimo de 15cm de espessura.  

Para profundidades superiores a 1,0m as paredes de alvenaria serão no mínimo de 25cm de 

espessura ou tubo de concreto circulares. 1,00m, as caixas de inspeção de forma quadrada terão 

1,10m de lado interno no mínimo, e, as de forma circular, 1,10m de diâmetro interno no mínimo. 

Para profundidade máxima de 1,00m, as caixas de inspeção de forma quadrada terão 0,60m de 

lado interno, no mínimo, e, as de forma circular, 0,60m de diâmetro interno no mínimo. 

 

 CAIXAS SIFONADAS  

Serão do tipo aprovado pela concessionária, de PVC, cobre ou ferro fundido, com butijão para 

limpeza, devendo satisfazer as seguintes características:  

 Fecho hídrico com altura mínima de 100mm. 
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 Quando a seção horizontal for circular, o diâmetro interno será de 15cm, no mínimo, e 

quando poligonal, deverá permitir a inscrição de um círculo de 15cm de diâmetro no 

mínimo;  

 Tampa removível de ferro fundido metálica ou de PVC; 

 Orifício de saída com diâmetro de 50 ou 75mm. 

 

 TUBOS E CONEXÕES 

 Deverão obedecer as normas da ABNT, atinentes a cada tipo. 

 Serão perfeitamente construídos, isentos de fendas, rebarbas, falhas, estrias de queima e 

bolhas.  

 Serão sonoros, resistentes e, quando vidrados apresentarão camada de vitrificação. 

 Material cloreto de polivinila (PVC), rígido, do tipo pesado. 

 Serão testados com a pressão mínima de 5,0 Mpa. 

 Para instalações prediais de água fria, os tubos de PVC, terão espessuras e peso 

determinados pelas normas da ABNT. 

 

10. SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO  

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no canteiro de obras ou 

local de entrega, através de processo visual. Quando necessário e justificável, o Contratante poderá 

enviar um inspetor, devidamente qualificado, para testemunhar os métodos de ensaios requeridos 

pelas Normas Brasileiras. Neste caso o fornecedor ou fabricante deverá ser avisado com antecedência 

da data em que a inspeção será feita. 

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deverá seguir a descrição constante 

da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificações de materiais e 

serviços. 

A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á, basicamente, no 

atendimento às observações descritas a seguir, quando procedentes: 

 Verificação da marcação existente, conforme solicitada na especificação de materiais; 

 Verificação da quantidade da remessa; 

 Verificação do aspecto visual, constatando a inexistência de amassaduras, deformações, 

lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possíveis; 

 Verificação de compatibilização entre os elementos componentes de um determinado 

material.  

Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições observadas serão rejeitados. 

Os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo deverão ser 

acondicionados em local seco e coberto. Os tubos de PVC, aço, ferro fundido e cobre deverão ser 

estocados em prateleiras, separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios 

quantos forem necessários para evitar deformações causadas pelo peso próprio. As pilhas com tubos 

com bolsas ou flanges deverão ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientação das 

extremidades. 

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a 

verificar se o material localizado em camadas inferiores suportará o peso nele apoiado. 

 

10.1. 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. 

10.2. Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) de 6kg, classe 

BC 

A altura de instalação deve ser de 1,60m do piso acabado até sua parte superior. 

Sinalizar o local onde for instalado, coforme desenho constante no manual de identidade visual. 

Deve ser instalados em ponto visíveis (áreas comuns), com percursos mínimos em caso de fogo, e 

protegidos de intempéries e de raios solares. 

 

11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  
 

11.1. 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. 
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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 05: CONSTRUÇÃO DA EMEF. YOLANDA MARQUES.   

 

5.1 PLANILHA QUANTITATIVO DE PREÇOS   
 

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

PREÇOS 

UNIT. S/ 
BDI 

UNIT. C/ 
BDI 

TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 SINAPI 98524 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO 
COM ENXADA. GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO 
SOLO 

m² 100,00 R$ 2,52  R$ 3,10  R$ 310,00  

Subtotal item 1  R$ 310,00  

 
2 PISO 

2.1 Sinapi 101166 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO 
ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29 CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA 

m³ 3,56 
R$ 

454,77  
R$ 

559,37  
R$ 

1.991,36  

2.2 Sinapi 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE m³ 13,16 R$ 37,99  R$ 46,73  R$ 614,97  

2.3 Sinapi 87622 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO 
E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM 

m² 63,35 R$ 32,55  R$ 40,04  
R$ 

2.536,53  

2.4 Sinapi 93391 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE 
DIMENSÕES 35X35 CM 

m² 7,35 R$ 32,62  R$ 40,12  R$ 294,88  

Subtotal item 2  
R$ 

5.437,74  

 
3 PAREDES E PAINEIS 

3.1 SEDOP 60215 PAREDE EM MADEIRA DE LEI REVESTIDA EM 2 FACES m² 78,50 
R$ 

137,75  
R$ 

169,43  
R$ 

13.300,26  

3.2 SINAPI 87495 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO 

m² 21,32 R$ 66,55  R$ 81,86  
R$ 

1.745,26  

3.3 SINAPI 93393 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 
POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA 
TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES 

m² 30,25 R$ 35,32  R$ 43,44  
R$ 

1.314,06  

Subtotal item 3  
R$ 

15.045,52  

  

4 COBERTURA 

4.1 SINAPI 92567 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 
PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 
PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA 
TELHA CERÂMICA 

m² 67,35 R$ 21,97  R$ 27,02  
R$ 

1.819,80  
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4.2 SINAPI 94198 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL 

m² 67,35 R$ 21,96  R$ 27,01  
R$ 

1.819,12  

Subtotal item 4  
R$ 

3.638,92  

 
5 PINTURA  

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

m² 178,25 R$ 13,01  R$ 16,00  
R$ 

2.852,00  

Subtotal item 5  
R$ 

2.852,00  

 
6 ESQUADRIAS  

6.1 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 5,00 
R$ 

360,86  
R$ 

443,86  
R$ 

2.219,30  

6.2 SINAPI 94570 
JANELA DE ALUMÍNIO NAS JANELAS DOS 
BANHEIROS E DE MADEIRA NAS JANELAS DA ESCOLA  

m² 6,50 
R$ 

237,27  
R$ 

291,84  
R$ 

1.896,96  

Subtotal item 6  
R$ 

4.116,26  

 
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

7.1 SEDOP 170081 
Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W 
(6 PONTOS DE LUZ, 6 PONTOS DE FORÇA) 

PT 12,00 
R$ 

184,48  
R$ 

226,91  
R$ 

2.722,92  

7.2 SEDOP 170692 Ponto p/ ventilador de teto (c/ fiaçao) PT 3,00 R$ 85,21  
R$ 

104,81  
R$ 314,43  

Subtotal item 7  
R$ 

3.037,35  

 
8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

8.1 SEDOP 180299 Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 3,00 
R$ 

346,02  
R$ 

425,60  
R$ 

1.276,80  

8.2 SEDOP 180214 Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) PT 3,00 
R$ 

295,90  
R$ 

363,96  
R$ 

1.091,88  

8.3 SEDOP 180349 Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas PT 1,00 
R$ 

1.247,78  
R$ 

1.534,77  
R$ 

1.534,77  

Subtotal item 8  
R$ 

3.903,45  

  

9 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

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

UN 2,00 R$ 10,46  R$ 12,87  R$ 25,74  

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

m² 2,00 R$ 22,73  R$ 27,96  R$ 55,92  

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

UN 1,00 
R$ 

177,50  
R$ 

218,33  
R$ 218,33  

Subtotal item 9  R$ 299,99  
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10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

10.1 SINAPI 99811 LIMPEZA geral m² 100,00  R$ 2,61  R$ 3,21  R$ 321,00  

Subtotal item 10  R$ 321,00  

 

TOTAL GERAL DA PLANILHA 
R$ 

38.962,23  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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5.2 CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO   
 CONSTRUÇÃO DA EMEF YOLANDA MARQUES 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PACAJÁ 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM 
PERIODO DE EXECUÇÃO 

1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 
% da 
Obra 

Semana Semana Semana 

SERVIÇO VALOR (R$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 310,00  
100% 

  0,80% 
R$ 310,00  R$ -  R$ -  

2 PISO R$ 5.437,74  
100% 

  13,96% 
R$ 5.437,74  R$ -  R$ -  

3 PAREDES E PAINEIS 
R$ 

15.045,52  

100% 
  

38,62% R$ 
15.045,52  

R$ -  R$ -  

4 COBERTURA R$ 3.638,92   
100% 

 9,34% 
R$ -  R$ 3.638,92  R$ -  

5 PINTURA  R$ 2.852,00   
100% 

 7,32% 
R$ -  R$ 2.852,00  R$ -  

6 ESQUADRIAS  R$ 4.116,26   
100% 

 10,56% 
R$ -  R$ 4.116,26  R$ -  

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 3.037,35    
100% 

7,80% 
R$ -  R$ -  R$ 3.037,35  

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 3.903,45   
100% 

 10,02% 
R$ -  R$ 3.903,45  R$ -  

9 
SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO 
R$ 299,99    

100% 
0,77% 

  
R$ 299,99  

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 321,00    
100% 

0,82% 

  
R$ 321,00  

VALOR DO CRONOGRAMA (R$) 
R$ 

38.962,23  
R$ 

20.793,26  
R$ 

14.510,63  
R$ 

3.358,35  100,00% 

PERCENTUAL DO PERIODO (%) 100,00% 53,37% 37,24% 8,62% 

                

         

 
Eng. Thalyson Felipe I. A. Sandim  

 
Jaciane Sousa Oliveira 

 

 
CREA - PA nº 151812172-1  

 
Secretária Mulnicipal de Educação 

 

   
Decreto nº 100/2018 
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5.3 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% 

 
 

 

 

 

 
 

Variáveis Constantes da Fórmula 

 

 

= 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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5.4 MEMORIAL DESCRITIVO   
 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Estas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento se aplicam às obras de 

construção da EMEF YOLANDA MARQUES, 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: 
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 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. 

 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. 
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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. 

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. INFORMAÇÕES DAS OBRAS 
 

a. REFORMA DA EMEF YOLANDA MARQUES 
Escola padrão rural de madeira com uma sala de aula, localizada na Zona Rural do município, 

com área total construída de 56,00m². 

A construção será realizada em área determinada pela fiscalização. 

Bem como todos os serviços especificados em projeto e planilha orçamentária. 

 

IV. ITENS DA PLANILHA 

SERVIÇO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES   

1.1 

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 

TERRENO COM ENXADA. GRAMA, 

INCLUSIVE PREPARO DO SOLO 

REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DO 

ÁREA A SER CONSTRUIDA 

2 PISO 

2.1 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM 

BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 

14X19X29 CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO PARA 

RECEBER O REATERRO PARA 

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO E POSTERIOR 

CONCRETAGEM DO CONTRAPISO DA AREA DA 

ESCOLA E DOS BANHEIROS 

2.2 
REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE 

SERVIÇO DE REATERRO DO SOLO PARA 

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA AREA DA 

ESCOLA E DOS BANHEIROS 

2.3 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, A PLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM 

SERVIÇO DE CONCRETAGEM DO CONTRAPISO 

DA ÁREA DA ESCOLA ( QUEIMAR O PISO DA 

ESCOLA) E DOS BANHEIROS (PREPARADO 

PARA RECEBER REVESTIMENTO CERAMICO) 

2.4 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 

CM 

SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERAMICO DO 

PISO DOS BANHEIROS UTILIZANDO PISO 

CERÂMICO COM DIMENSAO 35X35, NA COR 

CLARA 

3 PAREDES E PAINEIS 

3.1 
PAREDE EM MADEIRA DE LEI 

REVESTIDA EM 2 FACES 

SERVIÇO DE FECHAMENTO EM MADEIRA DAS 

PAREDES QUE COMPREENDEM A AREA DA 
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ESCOLA 

3.2 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO 

SERVIÇO DE FECHAMENTO DAS PAREDES DOS 

BANHEIROS 

3.3 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE 

DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA 

TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES 

SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERAMICO DAS 

PAREDES INTERNAS DOS BANHEIROS  

4 COBERTURA 

4.1 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

ESTRUTURA PONTALETADA DE 

MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 

TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E 

PARA TELHA CERÂMICA 

SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA EM MADEIRA 

PARA RECEBIMENTO DA TELHAS QUE 

COMPREENDEM A ESTRUTURA DE 

COBERTURA DA ESCOLA E DOS BANHEIROS 

4.2 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

DE ENCAIXE COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DA 

COBERTURA DA AREA DA ESCOLA E DOS 

BANHEIROS 

5 PINTURA  

5.1 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS 

SERVIÇO DE PINTURA DAS PAREDES 

INTERNAS E EXTERNA DA ESCOLA E DA 

PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS DOS 

BANHEIROS 

6 ESQUADRIAS  

6.1 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS PORTAS NOS 

PONTOS INDICADOS NO PROJETO 

ARQUITETONICO DAS AREAS DA ESCOLA E 

DOS BANHEIROS 

6.2 

JANELA DE ALUMÍNIO NAS JANELAS 

DOS BANHEIROS E DE MADEIRA NAS 

JANELAS DA ESCOLA  

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS JANELAS NOS 

PONTOS INDICADOS NO PROJETO 

ARQUITETONICO DAS AREAS DA ESCOLA E 

DOS BANHEIROS 

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

7.1 

Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 

200W (6 PONTOS DE LUZ, 6 PONTOS DE 

FORÇA) 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ 

E PONTOS DE FORÇAS NOS PONTOS A SER 

INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO  

7.2 Ponto p/ ventilador de teto (c/ fiaçao) 
SERVIÇO DE INTALAÇÃO DOS PONTOS PARA 

RECEBER OS VENTILADORES 

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

8.1 Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA, 

SENDO CADA BANHEIRO O PONTO DE ÁGUA 

PARA OS VASOS SANITÁRIOS, E O PONTO DE 

ÁGUA A PIA. 

8.2 
Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e 

ralos) 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA, 

SENDO CADA BANHEIRO O PONTO DE ESGOTO 

PARA OS VASOS SANITÁRIOS, E O PONTO DE 
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ESGOTO A PIA. 

8.3 Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas 
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA FOSSA SÉPTICA 

PARA ATENDER OS BANHEIROS 

9 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

9.1 

PLACA DE SINALIZACAO DE 

SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 

14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

Deverá ser realiada a instalação dos elementos de 

segurança indicados nas planilhas orçamentárias 9.2 

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, 

POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 

AUTONOMIA DE 6 HORAS 

9.3 

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 

CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 

KG, CLASSE BC 

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

10.1 LIMPEZA geral LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA OBRA 
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1. PRÁTICA GERAL DE CONSTRUÇÃO 

 

1.2. 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. 

 

1.3. 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. 

 

1.4. CONDIÇÕES GERAIS 

Deverão ser obdecidas as seguintes condições gerais: 
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1.4.1. 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. 

 

1.4.2. 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. 

 

1.4.3. 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.  

 

1.4.4. 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. 
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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. 

 

1.4.5. 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. 

 

1.4.6. 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 
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Concessionárias para que providenciem o cadastro de suas redes e remanejamento destas, quando for 

necessário. 

 

1.4.7. 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.  

 

1.4.8. 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. 
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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 

 

1.5. NORMAS AMBIENTAIS COMPLEMENTARES 

 

1.5.1. 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. 

 

1.5.2. 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. 

 

1.5.3. 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 
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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. 

 

1.5.4. 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. 

 

1.5.5. 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. 

 

1.5.6. 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. 

 

1.5.7. 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. 

 

1.5.8. 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. 

 

1.5.9. 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. 
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1.6. 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 

 

2.2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.3. Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada, grama, inclusive preparo 

do solo 

Limpeza do terreno, retirando a vegetação existente com o corte de arbustos, remoção de 

galhos, raízes e entulhos de qualquer natureza, sempre atendendo ao disposto na legislação, normas 

ou diretrizes ambientais; 

É de responsabilidade da contratada, se necessário, a obtenção de autorização legal para a 

remoção de árvores de porte; 

Somente podem ser removidas arvores totalmente prejudicadas pela implantação da obra ou 

especificamente indicadas em projeto, sendo também a implantação das instalações do canteiro de 

obras estudada de modo a evitar a remoção desnecessária de arvores de porte; 

Executar manual e/ou mecanicamente os serviço de: roçado, capina, destocamento e remoção, 

inclusive troncos, raízes e entulhos; 

Não é permitida a queima de materiais proveniente da limpeza do terreno; 

Na limpeza, devem ser regularizadas as áreas não previstas para movimento de terra, com 

desníveis de ate 20 cm, visando o fácil escoamento de águas pluviais; 

Os serviços de limpeza poderão ser recebidos se, atendidas as condições de execução, a área 

se encontrar em condições de inicio de terraplanagem ou locação de obra; 

A fiscalização estará baseada no controle visual da qualidade do serviço executado, em 

conformidade ao projeto e as normas ambientais vigentes. Não será permitida a permanecia de 

entulhos resultantes da execução do serviço em áreas adjacentes ao canteiro, ou em locais em que 

causem prejuízo ao deslocamento, ou a drenagem natural. 

 

3. PISO 

3.2. Reaterro manual apiloado com soquete 

O reaterro das fundações será executado com material coesivo de 1ª categoria. 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 a 60 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.  

 

3.3. Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado 

em área secas, espessura 6cm 

Após o apiloamento e limpeza do fundo das escavações, será lançada uma camada de concreto 

para regularização no traço 1:4 (cimento, areia, brita ou seixo rolado), com uma espessura de 6 cm e 

largura determinada nos desenhos de projeto executivo 
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3.4. Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltado padrão popular de 

dimensões 35x35cm; 

O piso será revestido em cerâmica 35cmx35cm branco gelo PEI-05, assentada com argamassa 

industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos em cruz de dimensão 

indicada pelo modelo referência. Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com dimensão 

indicada pelo modelo referência. 

As peças cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o assentamento 

de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos verticais revestidos com 

cerâmica. 

 

4. PAREDES E PAINEIS 

4.2. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm 

(espessura 9cm) de paredes com área liquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de 

assentamento 

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. 

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. 

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. 

 

4.3. Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltado padrão 

popular de dimensões 20x20cm, argamassa tipo AC I, aplicadas em ambiente de área 

maior que 5m² na altura inteira das paredes  

As paredes internas do WC e da cozinha serão revestidas até a altura de 180 cm do piso acabado 

ou como especificado em projeto arquitetônico, com cerâmica, dimensões, 20 x 30 cm, PEI IV - 

COF-I, assentada com argamassa colante industrializada, inclusive rejuntamento na cor cinza platina, 
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devendo obedecer às prescrições contidas no projeto. A cerâmica 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 que se evitem 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 serão verificadas todas as tubulações elétricas e hidráulicas, quanto a suas 

posições e funcionamento. Quando recortadas para passagem de conexões, terminais, caixas de luz, 

registros, torneiras e outros elementos das instalações, o material cerâmico não deverá apresentar 

rachaduras e/ou emendas e as aberturas de passagens não devem ultrapassar os limites dos acessórios 

de acabamento dos respectivos aparelhos. 

A cerâmica será assentada com argamassa industrializada. A espessura das juntas será uniforme, 

igual a 3 mm em conformidade com o desenho de projeto.  

Imediatamente após a colocação das peças cerâmicas, será removido todo e qualquer excesso de 

argamassa aderente à superfície de acabamento. Antes do rejuntamento, será verificado o 

alinhamento e o nivelamento das placas, de modo a evitar ressaltos entre uma placa e outra, bem 

como a irregularidades das arestas, o alinhamento e o prumo das paredes revestidas. 

Após o teste de percussão a peça cerâmica que apresentar sonoridade diferente será retirada, e em 

seguida o local será preparado para receber outra peça com as mesmas características da anterior. 

O rejuntamento será executado com argamassa industrializada, seguindo criteriosamente as 

orientações do fabricante e em seguida, será removido o excesso de argamassa de rejuntamento. 

Após a cura da argamassa de rejuntamento, as superfícies cerâmicas serão lavadas com sabão 

neutro, água limpa e auxílio de escova de nylon e vassoura de piaçava. 

 

5. COBERTURA 

5.2. Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada 

para telhados com mais que duas águas e para telha cerâmica 

A estrutura de madeira de lei para cobertura da edificação será, confeccionada em conformidade 

com os desenhos de projeto obedecendo às prescrições da NBR 7190 – Projeto de estruturas de 

madeira. Todos os procedimentos de não conformidade na execução do projeto de cobertura serão 

solucionados através dos dispostos contidos na referida NBR. 

A madeira serrada e beneficiada para emprego definitivo será de lei, seca a sombra, isenta de 

branco, caruncho ou broca. A Contratada fará pesquisa na região onde esta sendo executada a obra e 

detectará a madeira com maior predominância no mercado local dentre as indicadas na Especificação 

Técnica e informará a Prefeitura Municipal de Pacajá através de documento, (tabela de 

propriedades físicas e mecânicas) da madeira a ser utilizada, após a aprovação, será vedada a 

utilização de outra espécie de madeira na estrutura da cobertura. As peças de madeira a serem 

utilizadas serão retilíneas isentas de trincas ou defeito que a venham prejudicar a integridade do 

projeto. 

A madeira utilizada para confeccionar a treliça triangular deverá ser com uma das essências 

vegetais indicada no quadro abaixo. E após a escolha da essência vegetal e aprovada pela 

fiscalização  será vedada a utilização de outra essência na construção dos mesmos elementos 

estruturais (Treliças e Tramo). Quando se tratar de outro bloco na mesma construção poderá ser 

permitido o uso de outra essência desde que seja respeitada a regra anteriormente descrita. 

Para construção das treliças (tesoura) e do tramo (engradamento). A Contratada deverá seguir os 

seguintes procedimentos: 

 

Contratada solicita a liberação dos serviços inerentes à estrutura de cobertura; 
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A Prefeitura Municipal de Pacajá providenciará a liberação com pedido de confecção de 

gabarito com todas as características do desenho de projeto, o gabarito será confeccionado em réguas 

de madeira de 2,5 cm de espessura por 12 cm de largura; 

A Contratada providenciará a confecção e solicitará aprovação, se confirmada a aprovação por 

parte da Fiscalização as treliças serão liberadas para construção, ressaltamos que as duvidas 

relacionadas ao projeto serão dirimidas na confecção do gabarito; 

Depois da construção das treliças sempre obedecendo às medidas do gabarito, as mesmas serão 

desmontadas e transportadas para o local definitivo, onde será feita a pré-furação, ajustes e instalação 

dos elementos de fixação (grampos, conectores e emendas etc); 

Todos elementos metálicos de fixação deverão ser confeccionados em aço ASTM – A – 36  com 

¼” ou Ø 6,3 mm de espessura, os elementos serão confeccionados com as dimensões do desenho de 

projeto, com furação gabaritada na fábrica, para evitar transtornos na montagem por falta de 

calibração dos furos; 

As treliças serão montadas uma de cada vez para evitar que elementos estruturais de uma sejam 

montados em outra, os elementos estruturais deverão ser numerados de forma que depois de 

desmontados e transportados para o local definitivo, os elementos não sejam montados em treliças 

diferentes; 

A distância  entre as terças deverá ser no máximo 1,50 m, para se evitar flechas pronunciadas nos 

caibros e, conseqüentemente, um aspecto antiestético. As emendas das terças serão posicionadas 

sobre o banzo superior sempre no eixo dos pontaletes, as terças serão posicionas partindo da 

cumeeira até chegar ao frechal, as quantidades e o posicionamento deverão ser aqueles indicados nos 

desenhos de projeto;  

Os caibros serão fixados nas terças através de pregos de aço, partindo sempre da cumeeira para o 

beiral, o primeiro passo será o esquadrejamento do tramo entre a cumeeira e o frechal, depois deste 

processo os caibros serão distribuídos através de galgas bitoladas com as dimensões dos desenhos de 

projeto. 

As ripas serão fixadas nos caibros através de pregos de aço, partindo sempre do beiral para a 

cumeeira, o primeiro passo será o esquadrejamento das ripas com a cumeeira, depois deste processo 

as ripas serão distribuídas através de galgas bitoladas com as dimensões dos desenhos de projeto. 

Após a montagem da estrutura da cobertura, antes da colocação das telhas, toda madeira que 

compõe a estrutura da cobertura será imunizada com produto a base de naftenato de zinco e 

tribomofenol, cuidados especiais deverão ser tomados na aplicação do produto, por tratar-se de 

produto com segurança e manuseio código 4, os colaboradores envolvidos deverão usar 

equipamentos de segurança (máscara, luvas de borracha, óculos especiais, além de capacete). 

 

5.3. Telhamento com telha cerâmica de encaixe com mais de duas águas, incluso 

transporte vertical 

Serão aplicadas telhas de barro cozidas, tipo romana, de primeira qualidade, sobre ripões de 

madeira fixados em estrutura de concreto. - Dimensões aproximadas: Comprimento 40cm x Largura 

20cm. 

Aplicação de telhas de barro cozidas, de primeira qualidade, fixadas com fios de cobre ou arame 

de aço galvanizado sobre ripas de madeira de 1,5x5cm, apoiados em madeiramento de telhado e 

fixados em estrutura de concreto. Todas as peças de madeira receberão 2 demãos de tinta de verniz. 

As fixações com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme descritas na sequencia de 

execução. 

 

6. PINTURA 

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais: 
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- 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. 

 

6.2. 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. 

 

7. ESQUADRIAS 
 

7.2.  Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou media), 80x210cm, espessura 

de 3,5cm, incluso dobradiças e janela de alumínio nas janelas dos banheiros e de 

madeira nas janelas da escola 

As esquadrias, (janelas serão de alumínio, e porta de madeira), fixadas na alvenaria e nas parede 

de madeira, em vãos requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverão ter espessura 

mínima 6mm e ser temperados nos casos de painéis maiores.  

Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com a fabricante. Vidros liso comum 

incolor e miniboreal incolor com 6mm de espessura. 
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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 colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as 

alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. 

As esquadrias serão fixadas em vergas de concreto com 0,10m de espessura embutidas na 

alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relação as laterais das janelas/portas. 

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. 

 

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

8.2. Pontos de luz/força (c/ tubul., cx. E fiação) até 200w (6 pontos de luz, 6 pontos de força) 

e Ponto p/ ventilador de teto (c/fiação) 

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, pontos de 

força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi 

considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local em 110V ou 

220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima 

admissível considerando a distância aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa tensão até a 

subestação em poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão ser redimensionados. 

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, 

conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a 

facilidade de manutenção e durabilidade. 

A partir dos QDL, localizado no pátio coberto, que seguem em eletrodutos conforme especificado 

no projeto.  

Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta 

sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de 

baixo consumo de energia como as fluorescentes, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de 

potência e baixa taxa de distorção harmônica.  

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma aproveita-se melhor 

a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária, 

racionalizando o uso de energia. 

 

9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

9.2. Ponto de água (incl. Tubos e conexões), ponto de esgoto (incl. Tubos, conexões, cx e 

ralos) e fossa séptica pré-moldada cap=10pessoas 
 

 CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO 

 

Destinadas a receber despejos em nível inferior ao da via pública, terão as seguintes características:  
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 Fundo com declividade no sentido do tubo de sucção, visando a impedir a deposição de 

materiais sólidos; 

 Superfícies perfeitamente impermeabilizadas; 

 Tampa hermética aos gases, quando a caixa coletora receber afluentes de vasos sanitários 

e mictórios; 

 Elementos adequados para limpeza e inspeção; 

 Profundidade mínima de 90cm, a contar do nível da canalização mais baixa. 

Quandoreceber efluentes de vasos sanitários; nos demais casos, a profundidade mínima 

será de 60cm;  

 Provida de tubo de ventilação primária, sempre que a caixa coletora receber efluentes, de 

vasos sanitários ou mictórios, com diâmetro superior ao da tubulação de recalque. 

 O tubo ventilador será totalmente independente de qualquer outra ventilação da instalação 

de esgoto do prédio; 

 Material: poderão ser de concreto prémoldado, concreto armado ou alvenaria de tijolos e 

serão providas de tampas que assegurem perfeita vedação hidráulica; 

 

 CAIXAS DETENTORAS 

 

 Material Poderão ser de concreto, alvenaria de tijolo maciço, cerâmica ou ferro fundido, 

devendo permitir fácil inspeção e limpeza, bem como possuir tampa facilmente removível, 

assegurando perfeita vedação.  

 

 CAIXAS DE GORDURA  

 

As caixas gordura terão as seguintes características:  

 Sem septo removível; 

 Fecho hídrico não sifonável;  

 Fechamento hermético, com tampa de ferro removível e tampa falsa, que permita receber 

pavimentação igual à do piso circundante; 

 Em áreas externas, serão usadas tampa de ferro fundido articuladas. 

 

 CAIXA DE ÓLEO  

 

As caixas separadoras de óleo de seção circular serão de concreto pré-moldado e conjugadas a 

uma caixa receptora lateral. A ligação da caixa receptora com a caixa separadora de óleo será feita 

através de tubulação, via de regra de ferro galvanizado, provido de registro e metal de 75 (setenta e 

cinco) mm. Pelo sistema dos vasos comunicantes, o óleo será recolhido na caixa receptora de onde, 

posteriormente, será retirado. 

 

 CAIXAS DE INSPEÇÃO 

 

Serão circulares, retangulares ou quadradas sendo construídas em anéis de concreto armado pré-

moldado, com fundo do mesmo material ou de alvenaria, de tijolos maciço ou blocos de concreto 

com paredes no mínimo de 15cm de espessura.  

Para profundidades superiores a 1,0m as paredes de alvenaria serão no mínimo de 25cm de 

espessura ou tubo de concreto circulares. 1,00m, as caixas de inspeção de forma quadrada terão 

1,10m de lado interno no mínimo, e, as de forma circular, 1,10m de diâmetro interno no mínimo. 
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Para profundidade máxima de 1,00m, as caixas de inspeção de forma quadrada terão 0,60m de 

lado interno, no mínimo, e, as de forma circular, 0,60m de diâmetro interno no mínimo. 

 

 

 CAIXAS SIFONADAS  

Serão do tipo aprovado pela concessionária, de PVC, cobre ou ferro fundido, com butijão para 

limpeza, devendo satisfazer as seguintes características:  

 Fecho hídrico com altura mínima de 100mm. 

 Quando a seção horizontal for circular, o diâmetro interno será de 15cm, no mínimo, e 

quando poligonal, deverá permitir a inscrição de um círculo de 15cm de diâmetro no 

mínimo;  

 Tampa removível de ferro fundido metálica ou de PVC; 

 Orifício de saída com diâmetro de 50 ou 75mm. 

 

 TUBOS E CONEXÕES 

 

 Deverão obedecer as normas da ABNT, atinentes a cada tipo. 

 Serão perfeitamente construídos, isentos de fendas, rebarbas, falhas, estrias de queima e 

bolhas.  

 Serão sonoros, resistentes e, quando vidrados apresentarão camada de vitrificação. 

 Material cloreto de polivinila (PVC), rígido, do tipo pesado. 

 Serão testados com a pressão mínima de 5,0 Mpa. 

 Para instalações prediais de água fria, os tubos de PVC, terão espessuras e peso 

determinados pelas normas da ABNT. 

 

10. SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO  
 

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no canteiro de obras ou 

local de entrega, através de processo visual. Quando necessário e justificável, o Contratante poderá 

enviar um inspetor, devidamente qualificado, para testemunhar os métodos de ensaios requeridos 

pelas Normas Brasileiras. Neste caso o fornecedor ou fabricante deverá ser avisado com antecedência 

da data em que a inspeção será feita. 

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deverá seguir a descrição constante 

da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificações de materiais e 

serviços. 

A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á, basicamente, no 

atendimento às observações descritas a seguir, quando procedentes: 

 Verificação da marcação existente, conforme solicitada na especificação de materiais; 

 Verificação da quantidade da remessa; 

 Verificação do aspecto visual, constatando a inexistência de amassaduras, deformações, 

lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possíveis; 

 Verificação de compatibilização entre os elementos componentes de um determinado 

material.  

Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições observadas serão rejeitados. 

Os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo deverão ser 

acondicionados em local seco e coberto. Os tubos de PVC, aço, ferro fundido e cobre deverão ser 

estocados em prateleiras, separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios 



Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 
Secretaria Municipal de Educação 

Fundo Municipal de Educação 

CNPJ: 28.533.284/0001-09 

CONVITE-02/2020-03-SEMED 

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

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

 

quantos forem necessários para evitar deformações causadas pelo peso próprio. As pilhas com tubos 

com bolsas ou flanges deverão ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientação das 

extremidades. 

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a 

verificar se o material localizado em camadas inferiores suportará o peso nele apoiado. 

 

10.2. 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. 

 

10.3. Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) de 6kg, classe 

BC 

A altura de instalação deve ser de 1,60m do piso acabado até sua parte superior. 

Sinalizar o local onde for instalado, coforme desenho constante no manual de identidade visual. 

Deve ser instalados em ponto visíveis (áreas comuns), com percursos mínimos em caso de fogo, e 

protegidos de intempéries e de raios solares. 

 

11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

11.2. 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). 
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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 06: CONSTRUÇÃO DA EMEF NOVA VIDA.  
  

6.1 PLANILHA QUANTITATIVO DE PREÇOS   
 

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

PREÇOS 

UNIT. S/ 
BDI 

UNIT. C/ 
BDI 

TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 SINAPI 98524 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO 
COM ENXADA. GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO 
SOLO 

m² 100,00 R$ 2,52  R$ 3,10  R$ 310,00  

Subtotal item 1  R$ 310,00  

 
2 PISO 

2.1 Sinapi 101166 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO 
ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29 CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA 

m³ 3,56 
R$ 

454,77  
R$ 

559,37  
R$ 

1.991,36  

2.2 Sinapi 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE m³ 13,16 R$ 37,99  R$ 46,73  R$ 614,97  

2.3 Sinapi 87622 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO 
E AREIA), PREPARO MANUAL, A PLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM 

m² 63,35 R$ 32,55  R$ 40,04  
R$ 

2.536,53  

2.4 Sinapi 93391 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE 
DIMENSÕES 35X35 CM 

m² 7,35 R$ 32,62  R$ 40,12  R$ 294,88  

Subtotal item 2  
R$ 

5.437,74  

 
3 PAREDES E PAINEIS 

3.1 SEDOP 60215 PAREDE EM MADEIRA DE LEI REVESTIDA EM 2 FACES m² 78,50 
R$ 

137,75  
R$ 

169,43  
R$ 

13.300,26  

3.2 SINAPI 87495 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO 

m² 21,32 R$ 66,55  R$ 81,86  
R$ 

1.745,26  

3.3 SINAPI 93393 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 
POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA 
TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES 

m² 30,25 R$ 35,32  R$ 43,44  
R$ 

1.314,06  

Subtotal item 3  
R$ 

15.045,52  

 
4 COBERTURA 

4.1 SINAPI 92567 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 
PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 
PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA 
TELHA CERÂMICA 

m² 67,35 R$ 21,97  R$ 27,02  
R$ 

1.819,80  
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4.2 SINAPI 94198 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL 

m² 67,35 R$ 21,96  R$ 27,01  
R$ 

1.819,12  

Subtotal item 4  
R$ 

3.638,92  

 
5 PINTURA  

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

m² 178,25 R$ 13,01  R$ 16,00  
R$ 

2.852,00  

Subtotal item 5  
R$ 

2.852,00  

 
6 ESQUADRIAS  

6.1 SINAPI 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN 5,00 
R$ 

360,86  
R$ 

443,86  
R$ 

2.219,30  

6.2 SINAPI 94570 
JANELA DE ALUMÍNIO NAS JANELAS DOS 
BANHEIROS E DE MADEIRA NAS JANELAS DA ESCOLA  

m² 6,50 
R$ 

237,27  
R$ 

291,84  
R$ 

1.896,96  

Subtotal item 6  
R$ 

4.116,26  

 
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

7.1 SEDOP 170081 
Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W 
(6 PONTOS DE LUZ, 6 PONTOS DE FORÇA) 

PT 12,00 
R$ 

184,48  
R$ 

226,91  
R$ 

2.722,92  

7.2 SEDOP 170692 Ponto p/ ventilador de teto (c/ fiaçao) PT 3,00 R$ 85,21  
R$ 

104,81  
R$ 314,43  

Subtotal item 7  
R$ 

3.037,35  

 
8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

8.1 SEDOP 180299 Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 3,00 
R$ 

346,02  
R$ 

425,60  
R$ 

1.276,80  

8.2 SEDOP 180214 Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) PT 3,00 
R$ 

295,90  
R$ 

363,96  
R$ 

1.091,88  

8.3 SEDOP 180349 Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas PT 1,00 
R$ 

1.247,78  
R$ 

1.534,77  
R$ 

1.534,77  

Subtotal item 8  
R$ 

3.903,45  

9 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

9.1 SINAPI 37557 

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

UN 2,00 R$ 10,46  R$ 12,87  R$ 25,74  

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

m² 2,00 R$ 22,73  R$ 27,96  R$ 55,92  

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

UN 1,00 
R$ 

177,50  
R$ 

218,33  
R$ 218,33  

Subtotal item 9  R$ 299,99  
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10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

10.1 SINAPI 99811 LIMPEZA geral m² 100,00  R$ 2,61  R$ 3,21  R$ 321,00  

Subtotal item 10  R$ 321,00  

 

TOTAL GERAL DA PLANILHA 
R$ 

38.962,23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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6.2 CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO   
 

 CONTRUÇÃO DA EMEF NOVA VIDA 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PACAJÁ 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM 
PERIODO DE EXECUÇÃO 

1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 
% da 
Obra 

Semana Semana Semana 

SERVIÇO VALOR (R$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 310,00  
100% 

  0,80% 
R$ 310,00  R$ -  R$ -  

2 PISO R$ 5.437,74  
100% 

  13,96% 
R$ 5.437,74  R$ -  R$ -  

3 PAREDES E PAINEIS 
R$ 

15.045,52  

100% 
  

38,62% R$ 
15.045,52  

R$ -  R$ -  

4 COBERTURA R$ 3.638,92   
100% 

 9,34% 
R$ -  R$ 3.638,92  R$ -  

5 PINTURA  R$ 2.852,00   
100% 

 7,32% 
R$ -  R$ 2.852,00  R$ -  

6 ESQUADRIAS  R$ 4.116,26   
100% 

 10,56% 
R$ -  R$ 4.116,26  R$ -  

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 3.037,35    
100% 

7,80% 
R$ -  R$ -  R$ 3.037,35  

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 3.903,45   
100% 

 10,02% 
R$ -  R$ 3.903,45  R$ -  

9 
SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO 
R$ 299,99    

100% 
0,77% 

  
R$ 299,99  

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 321,00    
100% 

0,82% 

  
R$ 321,00  

VALOR DO CRONOGRAMA (R$) 
R$ 

38.962,23  
R$ 

20.793,26  
R$ 

14.510,63  
R$ 

3.358,35  100,00% 

PERCENTUAL DO PERIODO (%) 100,00% 53,37% 37,24% 8,62% 

                

         

 
Eng. Thalyson Felipe I. A. Sandim  

 
Jaciane Sousa Oliveira 

 

 
CREA - PA nº 151812172-1  

 
Secretária Mulnicipal de Educação 
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6.3 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% 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Variáveis Constantes da Fórmula 

 

= 22,67%  

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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6.4 MEMORIAL DESCRITIVO   
 

MEMORIAL DESCRITIVO 

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Estas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento se aplicam às obras de 

construção da EMEF NOVA VIDA, 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. 
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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. 

 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; 
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 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. 

 

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. INFORMAÇÕES DAS OBRAS 

a. REFORMA DA EMEF NOVA VIDA 
Escola padrão rural de madeira com uma sala de aula, localizada na Zona Rural do 

município, com área total construída de 56,00m². 

A construção será realizada em área determinada pela fiscalização. 

Bem como todos os serviços especificados em projeto e planilha orçamentária. 

 

IV. ITENS DA PLANILHA 
 

SERVIÇO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES   

1.1 

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 
TERRENO COM ENXADA. GRAMA, 
INCLUSIVE PREPARO DO SOLO 
 

REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DO 
ÁREA A SER CONSTRUIDA 

2 PISO 

2.1 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM 
BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 
14X19X29 CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO PARA RECEBER 
O REATERRO PARA REGULARIZAÇÃO DO 

TERRENO E POSTERIOR CONCRETAGEM DO 
CONTRAPISO DA AREA DA ESCOLA E DOS 
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BETONEIRA BANHEIROS 

2.2 
REATERRO MANUAL APILOADO COM 
SOQUETE 

SERVIÇO DE REATERRO DO SOLO PARA 
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA AREA DA 

ESCOLA E DOS BANHEIROS 

2.3 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A 
PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA 2CM 

SERVIÇO DE CONCRETAGEM DO CONTRAPISO 
DA ÁREA DA ESCOLA ( QUEIMAR O PISO DA 

ESCOLA) E DOS BANHEIROS (PREPARADO PARA 
RECEBER REVESTIMENTO CERAMICO) 

2.4 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 
POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM 

SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERAMICO DO 
PISO DOS BANHEIROS UTILIZANDO PISO 

CERÂMICO COM DIMENSAO 35X35, NA COR 
CLARA 

3 PAREDES E PAINEIS 

3.1 
PAREDE EM MADEIRA DE LEI REVESTIDA EM 
2 FACES 

SERVIÇO DE FECHAMENTO EM MADEIRA DAS 
PAREDES QUE COMPREENDEM A AREA DA 

ESCOLA 

3.2 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

SERVIÇO DE FECHAMENTO DAS PAREDES DOS 
BANHEIROS 

3.3 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 
CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES 

SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERAMICO DAS 
PAREDES INTERNAS DOS BANHEIROS  

4 COBERTURA 

4.1 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 
PONTALETADA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS 
QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA 
 

SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA EM MADEIRA 
PARA RECEBIMENTO DA TELHAS QUE 

COMPREENDEM A ESTRUTURA DE COBERTURA 
DA ESCOLA E DOS BANHEIROS 

4.2 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE 
ENCAIXE COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL 
 

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DA 
COBERTURA DA AREA DA ESCOLA E DOS 

BANHEIROS 

5 PINTURA  

5.1 

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

SERVIÇO DE PINTURA DAS PAREDES INTERNAS 
E EXTERNA DA ESCOLA E DA PINTURA DAS 

PAREDES EXTERNAS DOS BANHEIROS 

6 ESQUADRIAS  



Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 
Secretaria Municipal de Educação 

Fundo Municipal de Educação 

CNPJ: 28.533.284/0001-09 

CONVITE-02/2020-03-SEMED 

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

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

 

6.1 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS PORTAS NOS 
PONTOS INDICADOS NO PROJETO 

ARQUITETONICO DAS AREAS DA ESCOLA E DOS 
BANHEIROS 

6.2 
JANELA DE ALUMÍNIO NAS JANELAS DOS 
BANHEIROS E DE MADEIRA NAS JANELAS 
DA ESCOLA  

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS JANELAS NOS 
PONTOS INDICADOS NO PROJETO 

ARQUITETONICO DAS AREAS DA ESCOLA E DOS 
BANHEIROS 

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

7.1 
Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) 
ate 200W (6 PONTOS DE LUZ, 6 PONTOS DE 
FORÇA) 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ E 
PONTOS DE FORÇAS NOS PONTOS A SER 

INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO  

7.2 Ponto p/ ventilador de teto (c/ fiaçao) 
SERVIÇO DE INTALAÇÃO DOS PONTOS PARA 

RECEBER OS VENTILADORES 

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

8.1 Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA, 
SENDO CADA BANHEIRO O PONTO DE ÁGUA 
PARA OS VASOS SANITÁRIOS, E O PONTO DE 

ÁGUA A PIA. 

8.2 
Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e 
ralos) 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA, 
SENDO CADA BANHEIRO O PONTO DE ESGOTO 

PARA OS VASOS SANITÁRIOS, E O PONTO DE 
ESGOTO A PIA. 

8.3 Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas 
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA FOSSA SÉPTICA 

PARA ATENDER OS BANHEIROS 

9 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

9.1 

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

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

orçamentárias 
9.2 

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

9.3 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 
CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 
KG, CLASSE BC 

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

10.1 LIMPEZA geral LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA OBRA 

 
 
 

 

 
 

Eng. Thalyson Felipe I. A. Sandim 
    CREA - PA nº 151812172-1 

Jaciane Sousa Oliveira 
Secretária Municipal de Educação 

Decreto nº 100/2018 



Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 
Secretaria Municipal de Educação 

Fundo Municipal de Educação 

CNPJ: 28.533.284/0001-09 

CONVITE-02/2020-03-SEMED 

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

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

 

6.5 CADERNO DE ENCARGOS E EXPECIFICAÇÕES TÉCNICAS   
 

CADERNO DE ENCARGOS 

SUMÁRIO 

1. PRÁTICA GERAL DE CONSTRUÇÃO 75 

1.1. OBJETIVO ......................................................................................................................... 75 

1.2. TERMNINOLOGIA GERAL ............................................................................................. 75 

1.3. CONDIÇÕES GERAIS ...................................................................................................... 75 

1.3.1. Subcontratação ............................................................................................................. 75 

1.3.2. ART/RRT da Obra ....................................................................................................... 76 

1.3.3. Legislação, Normas e Regulamentos ........................................................................... 76 

1.3.4. Projeto dos Serviços e Obras ....................................................................................... 76 

1.3.5. Segurança e Saúde no Trabalho ................................................................................... 77 

1.3.6. Interferências com as Redes de Concessionárias ........................................................ 77 

1.3.7. Execução dos Serviços e Obras ................................................................................... 77 

1.3.8. Responsabilidade ......................................................................................................... 78 

1.4. NORMAS AMBIENTAIS COMPLEMENTARES ........................................................... 79 

1.4.1. Introdução .................................................................................................................... 79 

1.4.2. Instalações Provisórias ................................................................................................ 79 

1.4.3. Placa da Obra ............................................................................................................... 79 

1.4.4. Limpeza do Terreno ..................................................................................................... 79 

1.4.5. Demolições e Retiradas ............................................................................................... 80 

1.4.6. Movimentação de Terra ............................................................................................... 80 

1.4.7. Carga e Transporte Manual e Mecânico ...................................................................... 80 

1.4.8. Canteiro de Obras ........................................................................................................ 80 

1.4.9. Áreas de Obtenção de Material e de Bota Fora ........................................................... 80 

1.5. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES ......................................................... 80 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 81 



Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 
Secretaria Municipal de Educação 

Fundo Municipal de Educação 

CNPJ: 28.533.284/0001-09 

CONVITE-02/2020-03-SEMED 

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

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES ....................................................................................... 81 

1.1. Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada, grama, inclusive preparo do solo

 81 

2. PISO ........................................................................................................................................ 81 

3. PAREDES E PAINEIS ........................................................................................................... 82 

4. COBERTURA ........................................................................................................................ 83 

4.1. Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados 

com mais que duas águas e para telha cerâmica ........................................................................ 83 

5. PINTURA ............................................................................................................................... 84 

5.1. Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos ............ 85 

6. ESQUADRIAS ....................................................................................................................... 85 

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ............................................................................................... 86 

7.1. PONTOS DE LUZ/FORÇA (C/ TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATÉ 200W (6 PONTOS DE LUZ, 6 PONTOS DE 

FORÇA) E PONTO P/ VENTILADOR DE TETO (C/FIAÇÃO) .................................................................... 86 

8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ............................................................................. 86 

8.1. PONTO DE ÁGUA (INCL. TUBOS E CONEXÕES), PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CX 

E RALOS) E FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA CAP=10PESSOAS ........................................................... 86 

9. SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO ............................................... 88 

9.1. Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadra, * 14 x 14 

cm* em PVC *2mm* anti – chamas ......................................................................................... 88 

9.2. Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) de 6kg, classe BC . 89 

10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES ................................................................................... 89 

10.1. Limpeza geral .............................................................................................................. 89 

 

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; 
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 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: 

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 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. 

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. 
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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 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. 
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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: 
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 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.  

 

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. 
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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 

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. 
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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 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; 
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 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 

2.1.2. Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada, grama, inclusive preparo do 

solo 

Limpeza do terreno, retirando a vegetação existente com o corte de arbustos, remoção de 

galhos, raízes e entulhos de qualquer natureza, sempre atendendo ao disposto na legislação, normas 

ou diretrizes ambientais; 

É de responsabilidade da contratada, se necessário, a obtenção de autorização legal para a 

remoção de árvores de porte; 

Somente podem ser removidas arvores totalmente prejudicadas pela implantação da obra ou 

especificamente indicadas em projeto, sendo também a implantação das instalações do canteiro de 

obras estudada de modo a evitar a remoção desnecessária de arvores de porte; 

Executar manual e/ou mecanicamente os serviço de: roçado, capina, destocamento e remoção, 

inclusive troncos, raízes e entulhos; 

Não é permitida a queima de materiais proveniente da limpeza do terreno; 

Na limpeza, devem ser regularizadas as áreas não previstas para movimento de terra, com 

desníveis de ate 20 cm, visando o fácil escoamento de águas pluviais; 

Os serviços de limpeza poderão ser recebidos se, atendidas as condições de execução, a área 

se encontrar em condições de inicio de terraplanagem ou locação de obra; 

A fiscalização estará baseada no controle visual da qualidade do serviço executado, em 

conformidade ao projeto e as normas ambientais vigentes. Não será permitida a permanecia de 

entulhos resultantes da execução do serviço em áreas adjacentes ao canteiro, ou em locais em que 

causem prejuízo ao deslocamento, ou a drenagem natural. 

3. PISO 

3.1. Reaterro manual apiloado com soquete 
O reaterro das fundações será executado com material coesivo de 1ª categoria. 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 a 60 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.  

3.2. Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado 

em área secas, espessura 6cm. Após o apiloamento e limpeza do fundo das escavações, será lançada 

uma camada de concreto para regularização no traço 1:4 (cimento, areia, brita ou seixo rolado), com 

uma espessura de 6 cm e largura determinada nos desenhos de projeto executivo. 
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3.3.            Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltado padrão popular de 

dimensões 35x35cm 
 

O piso será revestido em cerâmica 35cmx35cm branco gelo PEI-05, assentada com argamassa 

industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos em cruz de dimensão 

indicada pelo modelo referência. Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com dimensão 

indicada pelo modelo referência. 

As peças cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o assentamento 

de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos verticais revestidos com 

cerâmica. 

4. PAREDES E PAINEIS 

4.1. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm 

(espessura 9cm) de paredes com área liquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de 

assentamento 
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. 

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. 

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 
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4.2. Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltado padrão 

popular de dimensões 20x20cm, argamassa tipo AC I, aplicadas em ambiente de área 

maior que 5m² na altura inteira das paredes  
As paredes internas do WC e da cozinha serão revestidas até a altura de 180 cm do piso acabado 

ou como especificado em projeto arquitetônico, com cerâmica, dimensões, 20 x 30 cm, PEI IV - 

COF-I, assentada com argamassa colante industrializada, inclusive rejuntamento na cor cinza platina, 

devendo obedecer às prescrições contidas no projeto. A cerâmica 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 que se evitem 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 serão verificadas todas as tubulações elétricas e hidráulicas, quanto a suas 

posições e funcionamento. Quando recortadas para passagem de conexões, terminais, caixas de luz, 

registros, torneiras e outros elementos das instalações, o material cerâmico não deverá apresentar 

rachaduras e/ou emendas e as aberturas de passagens não devem ultrapassar os limites dos acessórios 

de acabamento dos respectivos aparelhos. 

A cerâmica será assentada com argamassa industrializada. A espessura das juntas será uniforme, 

igual a 3 mm em conformidade com o desenho de projeto.  

Imediatamente após a colocação das peças cerâmicas, será removido todo e qualquer excesso de 

argamassa aderente à superfície de acabamento. Antes do rejuntamento, será verificado o 

alinhamento e o nivelamento das placas, de modo a evitar ressaltos entre uma placa e outra, bem 

como a irregularidades das arestas, o alinhamento e o prumo das paredes revestidas. 

Após o teste de percussão a peça cerâmica que apresentar sonoridade diferente será retirada, e em 

seguida o local será preparado para receber outra peça com as mesmas características da anterior. 

O rejuntamento será executado com argamassa industrializada, seguindo criteriosamente as 

orientações do fabricante e em seguida, será removido o excesso de argamassa de rejuntamento. 

Após a cura da argamassa de rejuntamento, as superfícies cerâmicas serão lavadas com sabão 

neutro, água limpa e auxílio de escova de nylon e vassoura de piaçava. 

5. COBERTURA 

5.1. Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para 

telhados com mais que duas águas e para telha cerâmica 

A estrutura de madeira de lei para cobertura da edificação será, confeccionada em conformidade 

com os desenhos de projeto obedecendo às prescrições da NBR 7190 – Projeto de estruturas de 

madeira. Todos os procedimentos de não conformidade na execução do projeto de cobertura serão 

solucionados através dos dispostos contidos na referida NBR. 

A madeira serrada e beneficiada para emprego definitivo será de lei, seca a sombra, isenta de 

branco, caruncho ou broca. A Contratada fará pesquisa na região onde esta sendo executada a obra e 

detectará a madeira com maior predominância no mercado local dentre as indicadas na Especificação 

Técnica e informará a Prefeitura Municipal de Pacajá através de documento, (tabela de 

propriedades físicas e mecânicas) da madeira a ser utilizada, após a aprovação, será vedada a 

utilização de outra espécie de madeira na estrutura da cobertura. As peças de madeira a serem 

utilizadas serão retilíneas isentas de trincas ou defeito que a venham prejudicar a integridade do 

projeto. 
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A madeira utilizada para confeccionar a treliça triangular deverá ser com uma das essências 

vegetais indicada no quadro abaixo. E após a escolha da essência vegetal e aprovada pela 

fiscalização  será vedada a utilização de outra essência na construção dos mesmos elementos 

estruturais (Treliças e Tramo). Quando se tratar de outro bloco na mesma construção poderá ser 

permitido o uso de outra essência desde que seja respeitada a regra anteriormente descrita. 

Para construção das treliças (tesoura) e do tramo (engradamento). A Contratada deverá seguir os 

seguintes procedimentos: 

Contratada solicita a liberação dos serviços inerentes à estrutura de cobertura; 

A Prefeitura Municipal de Pacajá providenciará a liberação com pedido de confecção de 

gabarito com todas as características do desenho de projeto, o gabarito será confeccionado em réguas 

de madeira de 2,5 cm de espessura por 12 cm de largura; 

A Contratada providenciará a confecção e solicitará aprovação, se confirmada a aprovação por 

parte da Fiscalização as treliças serão liberadas para construção, ressaltamos que as duvidas 

relacionadas ao projeto serão dirimidas na confecção do gabarito; 

Depois da construção das treliças sempre obedecendo às medidas do gabarito, as mesmas serão 

desmontadas e transportadas para o local definitivo, onde será feita a pré-furação, ajustes e instalação 

dos elementos de fixação (grampos, conectores e emendas etc); 

Todos elementos metálicos de fixação deverão ser confeccionados em aço ASTM – A – 36  com 

¼” ou Ø 6,3 mm de espessura, os elementos serão confeccionados com as dimensões do desenho de 

projeto, com furação gabaritada na fábrica, para evitar transtornos na montagem por falta de 

calibração dos furos; 

As treliças serão montadas uma de cada vez para evitar que elementos estruturais de uma sejam 

montados em outra, os elementos estruturais deverão ser numerados de forma que depois de 

desmontados e transportados para o local definitivo, os elementos não sejam montados em treliças 

diferentes; 

A distância  entre as terças deverá ser no máximo 1,50 m, para se evitar flechas pronunciadas nos 

caibros e, conseqüentemente, um aspecto antiestético. As emendas das terças serão posicionadas 

sobre o banzo superior sempre no eixo dos pontaletes, as terças serão posicionas partindo da 

cumeeira até chegar ao frechal, as quantidades e o posicionamento deverão ser aqueles indicados nos 

desenhos de projeto;  

Os caibros serão fixados nas terças através de pregos de aço, partindo sempre da cumeeira para o 

beiral, o primeiro passo será o esquadrejamento do tramo entre a cumeeira e o frechal, depois deste 

processo os caibros serão distribuídos através de galgas bitoladas com as dimensões dos desenhos de 

projeto. 

As ripas serão fixadas nos caibros através de pregos de aço, partindo sempre do beiral para a 

cumeeira, o primeiro passo será o esquadrejamento das ripas com a cumeeira, depois deste processo 

as ripas serão distribuídas através de galgas bitoladas com as dimensões dos desenhos de projeto. 

Após a montagem da estrutura da cobertura, antes da colocação das telhas, toda madeira que 

compõe a estrutura da cobertura será imunizada com produto a base de naftenato de zinco e 

tribomofenol, cuidados especiais deverão ser tomados na aplicação do produto, por tratar-se de 
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produto com segurança e manuseio código 4, os colaboradores envolvidos deverão usar 

equipamentos de segurança (máscara, luvas de borracha, óculos especiais, além de capacete). 

5.2. Telhamento com telha cerâmica de encaixe com mais de duas águas, incluso transporte 

vertical 

Serão aplicadas telhas de barro cozidas, tipo romana, de primeira qualidade, sobre ripões de 

madeira fixados em estrutura de concreto. - Dimensões aproximadas: Comprimento 40cm x Largura 

20cm. 

Aplicação de telhas de barro cozidas, de primeira qualidade, fixadas com fios de cobre ou arame 

de aço galvanizado sobre ripas de madeira de 1,5x5cm, apoiados em madeiramento de telhado e 

fixados em estrutura de concreto. Todas as peças de madeira receberão 2 demãos de tinta de verniz. 

As fixações com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme descritas na sequencia de 

execução. 

6. 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. 
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6.1. 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. 

7. ESQUADRIAS 

7.1.  Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou media), 80x210cm, espessura de 

3,5cm, incluso dobradiças e janela de alumínio nas janelas dos banheiros e de madeira 

nas janelas da escola 
As esquadrias, (janelas serão de alumínio, e porta de madeira), fixadas na alvenaria e nas parede 

de madeira, em vãos requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverão ter espessura 

mínima 6mm e ser temperados nos casos de painéis maiores.  

Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com a fabricante. Vidros liso comum 

incolor e miniboreal incolor com 6mm de espessura. 

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 colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as 

alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. 

As esquadrias serão fixadas em vergas de concreto com 0,10m de espessura embutidas na 

alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relação as laterais das janelas/portas. 

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. 

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

8.1. Pontos de luz/força (c/ tubul., cx. E fiação) até 200w (6 pontos de luz, 6 pontos de força) e 

Ponto p/ ventilador de teto (c/fiação) 

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, pontos de 

força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi 
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considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local em 110V ou 

220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima 

admissível considerando a distância aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa tensão até a 

subestação em poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão ser redimensionados. 

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, 

conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a 

facilidade de manutenção e durabilidade. 

A partir dos QDL, localizado no pátio coberto, que seguem em eletrodutos conforme especificado 

no projeto.  

Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta 

sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de 

baixo consumo de energia como as fluorescentes, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de 

potência e baixa taxa de distorção harmônica.  

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma aproveita-se melhor 

a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária, 

racionalizando o uso de energia. 

9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

9.1. Ponto de água (incl. Tubos e conexões), ponto de esgoto (incl. Tubos, conexões, cx e 

ralos) e fossa séptica pré-moldada cap=10pessoas. 
 

 CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO 

Destinadas a receber despejos em nível inferior ao da via pública, terão as seguintes características:  

 Fundo com declividade no sentido do tubo de sucção, visando a impedir a deposição de 

materiais sólidos; 

 Superfícies perfeitamente impermeabilizadas; 

 Tampa hermética aos gases, quando a caixa coletora receber afluentes de vasos sanitários 

e mictórios; 

 Elementos adequados para limpeza e inspeção; 

 Profundidade mínima de 90cm, a contar do nível da canalização mais baixa. 

Quandoreceber efluentes de vasos sanitários; nos demais casos, a profundidade mínima 

será de 60cm;  

 Provida de tubo de ventilação primária, sempre que a caixa coletora receber efluentes, de 

vasos sanitários ou mictórios, com diâmetro superior ao da tubulação de recalque. 

 O tubo ventilador será totalmente independente de qualquer outra ventilação da instalação 

de esgoto do prédio; 

 Material: poderão ser de concreto prémoldado, concreto armado ou alvenaria de tijolos e 

serão providas de tampas que assegurem perfeita vedação hidráulica; 

 

 CAIXAS DETENTORAS 

 Material Poderão ser de concreto, alvenaria de tijolo maciço, cerâmica ou ferro fundido, 

devendo permitir fácil inspeção e limpeza, bem como possuir tampa facilmente removível, 

assegurando perfeita vedação.  
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 CAIXAS DE GORDURA  

As caixas gordura terão as seguintes características:  

 Sem septo removível; 

 Fecho hídrico não sifonável;  

 Fechamento hermético, com tampa de ferro removível e tampa falsa, que permita receber 

pavimentação igual à do piso circundante; 

 Em áreas externas, serão usadas tampa de ferro fundido articuladas. 

 

 CAIXA DE ÓLEO  

As caixas separadoras de óleo de seção circular serão de concreto pré-moldado e conjugadas a 

uma caixa receptora lateral. A ligação da caixa receptora com a caixa separadora de óleo será feita 

através de tubulação, via de regra de ferro galvanizado, provido de registro e metal de 75 (setenta e 

cinco) mm. Pelo sistema dos vasos comunicantes, o óleo será recolhido na caixa receptora de onde, 

posteriormente, será retirado. 

 CAIXAS DE INSPEÇÃO 

Serão circulares, retangulares ou quadradas sendo construídas em anéis de concreto armado pré-

moldado, com fundo do mesmo material ou de alvenaria, de tijolos maciço ou blocos de concreto 

com paredes no mínimo de 15cm de espessura.  

Para profundidades superiores a 1,0m as paredes de alvenaria serão no mínimo de 25cm de 

espessura ou tubo de concreto circulares. 1,00m, as caixas de inspeção de forma quadrada terão 

1,10m de lado interno no mínimo, e, as de forma circular, 1,10m de diâmetro interno no mínimo. 

Para profundidade máxima de 1,00m, as caixas de inspeção de forma quadrada terão 0,60m de 

lado interno, no mínimo, e, as de forma circular, 0,60m de diâmetro interno no mínimo. 

 CAIXAS SIFONADAS  

Serão do tipo aprovado pela concessionária, de PVC, cobre ou ferro fundido, com butijão para 

limpeza, devendo satisfazer as seguintes características:  

 Fecho hídrico com altura mínima de 100mm. 

 Quando a seção horizontal for circular, o diâmetro interno será de 15cm, no mínimo, e 

quando poligonal, deverá permitir a inscrição de um círculo de 15cm de diâmetro no 

mínimo;  

 Tampa removível de ferro fundido metálica ou de PVC; 

 Orifício de saída com diâmetro de 50 ou 75mm. 

 

 TUBOS E CONEXÕES 

 Deverão obedecer as normas da ABNT, atinentes a cada tipo. 

 Serão perfeitamente construídos, isentos de fendas, rebarbas, falhas, estrias de queima e 

bolhas.  

 Serão sonoros, resistentes e, quando vidrados apresentarão camada de vitrificação. 

 Material cloreto de polivinila (PVC), rígido, do tipo pesado. 

 Serão testados com a pressão mínima de 5,0 Mpa. 

 Para instalações prediais de água fria, os tubos de PVC, terão espessuras e peso 

determinados pelas normas da ABNT. 
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10. SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO  

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no canteiro de obras ou 

local de entrega, através de processo visual. Quando necessário e justificável, o Contratante poderá 

enviar um inspetor, devidamente qualificado, para testemunhar os métodos de ensaios requeridos 

pelas Normas Brasileiras. Neste caso o fornecedor ou fabricante deverá ser avisado com antecedência 

da data em que a inspeção será feita. 

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deverá seguir a descrição constante 

da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificações de materiais e 

serviços. 

A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á, basicamente, no 

atendimento às observações descritas a seguir, quando procedentes: 

 

 Verificação da marcação existente, conforme solicitada na especificação de materiais; 

 Verificação da quantidade da remessa; 

 Verificação do aspecto visual, constatando a inexistência de amassaduras, deformações, 

lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possíveis; 

 Verificação de compatibilização entre os elementos componentes de um determinado 

material.  

Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições observadas serão rejeitados. 

 

Os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo deverão ser 

acondicionados em local seco e coberto. Os tubos de PVC, aço, ferro fundido e cobre deverão ser 

estocados em prateleiras, separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios 

quantos forem necessários para evitar deformações causadas pelo peso próprio. As pilhas com tubos 

com bolsas ou flanges deverão ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientação das 

extremidades. 

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a 

verificar se o material localizado em camadas inferiores suportará o peso nele apoiado. 

 

10.1. 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. 

10.2. Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) de 6kg, classe BC 

A altura de instalação deve ser de 1,60m do piso acabado até sua parte superior. 

Sinalizar o local onde for instalado, coforme desenho constante no manual de identidade visual. 

Deve ser instalados em ponto visíveis (áreas comuns), com percursos mínimos em caso de fogo, e 

protegidos de intempéries e de raios solares. 
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11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  
 

11.1. 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. 
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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 07: REFORMA DA EMEF JOÃO CAMPOS.  

  

7.1 PLANILHA QUANTITATIVO DE PREÇOS   

         
OBRA: REFORMA EMEF JOÃO CAMPOS 

LOCAL: ZONA RURAL - PACAJÁ  

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

PREÇOS 

UNIT. S/ 
BDI 

UNIT. C/ 
BDI 

TOTAL 

1 INFRA E SUPERESTRUTURA 

1.1 SEDOP 51172 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CONCRETO 
ARMADO FCK = 25MPA CIMENTADO SUPERIOR E 
PILARES - BANHEIRO 

m³ 0,70 
R$ 

2.413,18  
R$ 

2.968,21  
R$ 

2.077,75  

Subtotal item 1  
 

R$ 
2.077,75  

 
2 VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS 

2.1 SINAPI 87490 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
EM TIJOLO CERÂMICO, POSIÇÃO CUTELO, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA  

m² 22,20 R$ 38,64  R$ 47,53  R$ 857,81  

Subtotal item 2  
 
R$ 857,81  

 
3 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

3.1 SINAPI 89957 
EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA COM 
TUBULAÇÃO EM PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 

un 2,00 
R$ 

102,96  
R$ 

126,64  
R$ 253,28  

3.2 SEDOP 180214 
EXECUÇÃO DE POMTO DE ESGOTO (INC. TUBOS, 
CONEXÃO, CX E RALOS) 

pt 3,00 
R$ 

295,90  
R$ 

363,96  
R$ 

1.091,88  

3.3 SINAPI 86902 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO EM 
LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, INCLUSIVE METAIS 
E ACESSÓRIOS 

un 1,00 
R$ 

201,54  
R$ 

247,89  
R$ 247,89  

3.4 SINAPI 86906 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA 
CROMADA PARA LAVATÓRIO 20mm X 1/2" 

un 1,00 R$ 41,30  R$ 50,80  R$ 50,80  

3.5 SINAPI 86931 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA 
SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA 
ACOPLADA 1/2", COMPLETA INCLUSIVE METAIS E 
ACESSÓRIOS 

un 1,00 
R$ 

333,30  
R$ 

409,96  
R$ 409,96  

Subtotal item 3  
 

R$ 
2.053,81  

 
4 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

4.1 SINAPI 98083 
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 2 X 2 X 3m 

un 1,00 
R$ 

4.171,45  
R$ 

5.130,88  
R$ 

5.130,88  

Subtotal item 4  
 

R$ 
5.130,88  

 
5 PINTURA  
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5.1 SINAPI 88489 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINTURA 
ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, 
DUAS DEMÃOS 

m² 270,00 R$ 13,01  R$ 16,00  
R$ 

4.320,00  

Subtotal item 5  
 

R$ 
4.320,00  

 
6 ESQUADRIAS 

6.1 SEDOP 90063 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA TIPO 
ALMOFADA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI (DIM 
60X210cm) = 1 un 

m² 1,26 
R$ 

575,27  
R$ 

707,58  
R$ 891,55  

Subtotal item 6  
 
R$ 891,55  

 
7 PISO 

7.1 SINAPI 87622 
CONTRAPISO DE CONCRETO FCK=10MPA NA 
PROPORÇÃO VOLUMÉTRICA 1:4, ESPESSURA 6cm - 
AMPLIAÇÃO 

m² 3,40 R$ 32,55  R$ 40,04  R$ 136,14  

7.2 SINAPI 95241 
REGULARIZAÇÃO DE PISO NA PROPORÇÃO 
VOLUMÉTRICA 1:4, ESPESSURA 3cm 

m² 3,40 R$ 24,51  R$ 30,15  R$ 102,51  

7.3 SINAPI 87251 

PISO CERÂMICO LINHA TÉCNICA PEI V CÓDIGO 
45077 - FAB. MAJOPAR (DIM. 45X45cm) COM 
REJUNTE QUARTZOLIT NA COR CINZA PLATINA 
(e=2mm) OU EQUIVALENTE 

m² 3,40 R$ 38,00  R$ 46,74  R$ 158,92  

Subtotal item 7  
 
R$ 397,57  

 
8 COBERTURA 

8.1 SINAPI 94445 
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CERAMICA 
TIPLO PLAN, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL 

m² 110,00 R$ 28,18  R$ 34,66  
R$ 

3.812,60  

Subtotal item 8  
 

R$ 
3.812,60  

 
9 REVESTIMENTO 

9.1 SINAPI 87878 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA NA PROPORÇÃO VOLUMÉTRICA 
1:3 PARA CHAPISCO, PREPARO MANUAL 

m² 40,00 R$ 3,77  R$ 4,64  R$ 185,60  

9.2 SINAPI 87532 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA NA PROPORÇÃO VOLUMÉTRICA 
1:2:8 PARA EMBOÇO 

m² 20,00 R$ 33,70  R$ 41,45  R$ 829,00  

9.3 SEDOP 110249 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA NA PROPORÇÃO VOLUMÉTRICA 
1:2:8 PARA EMBOÇO 

m² 20,00 R$ 41,47  R$ 51,01  
R$ 

1.020,20  

9.4 SINAPI 87264 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 20 X 20 cm 

m² 20,00 R$ 52,61  R$ 64,71  
R$ 

1.294,20  

Subtotal item 9  
 

R$ 
3.329,00  

 
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
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10.1 SINAPI 95370 
REVISÃO GERAL EM TODA REDE ELÉTRICA, 
INCLUSIVE TROCAS DE LAMPADAS E TOMADAS E 
INTERRUPTORES 

vb 1,00 
R$ 

500,00  
R$ 

615,00  
R$ 615,00  

Subtotal item 10  
 
R$ 615,00  

 
11 SERVIÇOS DIVERSOS 

11.1 SINAPI 95377 
EXECUÇÃO DA LIMPEZA FINAL DA OBRA COM 
RETIRADA DE ENTULHO PARA BOTA FORA 

m² 90,00  R$ 2,18  R$ 2,68  R$ 196,20  

Subtotal item 9  
 
R$ 196,20  

 

TOTAL GERAL DA PLANILHA 
R$ 

23.682,17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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7.2 CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO   

OBRA: REFORMA EMEF JOÃO CAMPOS 

LOCAL: ZONA RURAL - PACAJÁ  

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM 
PERIODO DE EXECUÇÃO 

1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 

% da Obra Semana Semana Semana 

SERVIÇO VALOR (R$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 INFRA E SUPERESTRUTURA R$ 2.077,75  
100% 

  8,77% 
R$ 2.077,75  R$ -  R$ -  

2 VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS R$ 857,81  
100% 

  3,62% 
R$ 857,81  R$ -  R$ -  

3 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS R$ 2.053,81  
100% 

  8,67% 
R$ 2.053,81  R$ -  R$ -  

4 INSTALAÇÃO SANITÁRIA R$ 5.130,88  
100% 

  21,67% 
R$ 5.130,88  R$ -  R$ -  

5 PINTURA  R$ 4.320,00    
100% 

18,24% 
R$ -  R$ -  R$ 4.320,00  

6 ESQUADRIAS R$ 891,55    
100% 

3,76% 
R$ -  R$ -  R$ 891,55  

7 PISO R$ 397,57   
100% 

 1,68% 
R$ -  R$ 397,57  R$ -  

8 COBERTURA R$ 3.812,60  
10% 90% 

 16,10% 
R$ 381,26  R$ 3.431,34  R$ -  

9 REVESTIMENTO R$ 3.329,00    
100% 

14,06% 

  
R$ 3.329,00  

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 615,00   
100% 

 2,60% 

 
R$ 615,00  R$ -  

9 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 196,20    
100% 

0,83% 

  
R$ 196,20  

VALOR DO CRONOGRAMA (R$) R$ 23.682,17  R$ 10.501,51  R$ 4.443,91  R$ 8.736,75  
100,0% 

PERCENTUAL DO PERIODO (%) 100,0% 44,34% 18,76% 36,89% 

 
 
               

         

 
Eng. Thalyson Felipe I. A. Sandim  

 
Jaciane Sousa Oliveira 

 

 
CREA - PA nº 151812172-1  

 
Secretária Mulnicipal de Educação 

 

   
Decreto nº 100/2018 
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7.3 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% 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Variáveis Constantes da Fórmula 

 

= 22,67%  

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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7.4 MEMORIAL DESCRITIVO   

REFORMA DA EMEF JOÃO CAMPOS 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 
I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Estas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento se aplicam às obras de 

construção da EMEF JOÃO CAMPOS, 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. 
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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. 

 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; 
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 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. 

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. INFORMAÇÕES DAS OBRAS 

a. REFORMA DA EMEF JOÃO CAMPOS 
Escola padrão rural de alvenaria com duas salas de aula, localizada na Zona Rural do 

município, com área total construída de 151,69m². 

A construção será realizada em área determinada pela fiscalização. 

Bem como todos os serviços especificados em projeto e planilha orçamentária. 

IV. ITENS DA PLANILHA 

SERVIÇO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 INFRA E SUPERESTRUTURA   

1.1 

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE 

CONCRETO ARMADO FCK = 25MPA 

CIMENTADO SUPERIOR E PILARES - 

BANHEIRO 

CONCRETAGEM DAS ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO QUE COMPOEM A 

INFRA E A SUPERESTRUTURA  

2 VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS 



Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 
Secretaria Municipal de Educação 

Fundo Municipal de Educação 

CNPJ: 28.533.284/0001-09 

CONVITE-02/2020-03-SEMED 

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

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

 

2.1 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

DE ALVENARIA EM TIJOLO 

CERÂMICO, POSIÇÃO CUTELO, 

ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  

REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE 

ASSENTAMENTO DE BLOCO CERÂMICO 

DE 9X19X19cm 

3 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

3.1 

EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA 

FRIA COM TUBULAÇÃO EM PVC, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS 

SERVIÇO DE EXECUÇÃO DOS PONTOS DE 

ÁGUA COMO INDICADO EM PROJETO 

3.2 

EXECUÇÃO DE PONTO DE ESGOTO 

(INC. TUBOS, CONEXÃO, CX E 

RALOS) 

SERVIÇO DE EXECUÇÃO DOS PONTOS DE 

ESGOTO COMO INDICADO EM PROJETO 

3.3 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA 

SEM COLUNA, INCLUSIVE METAIS 

E ACESSÓRIOS 

SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DA PIA E 

DOS ACESSÓRIOS DO MESMO NO 

BANHEIRO 

3.4 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

TORNEIRA CROMADA PARA 

LAVATÓRIO 20mm X 1/2" 

INSTALAÇÃO DOS ACESSÓRIOS DA PIA 

3.5 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA 

BRANCA COM CAIXA ACOPLADA 

1/2", COMPLETA INCLUSIVE 

METAIS E ACESSÓRIOS 

REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DO VAZO SANITÁRIO 

4 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

4.1 

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, 

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 2 X 2 X 3m 

SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DO 

TANQUE 

5 PINTURA  

5.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

PINTURA ACRILICA EM PAREDES 

EXTERNAS E INTERNAS, DUAS 

DEMÃOS 

SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PINTURA 

DO TIPO SEMI BRILHO, EM DUAS CORES 

A SER DEFINIDA PELA CONTRATADA 

6 ESQUADRIAS 
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6.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

PORTA TIPO ALMOFADA DE ABRIR 

EM MADEIRA DE LEI (DIM 

60X210cm) = 1 un 

SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DAS 

PORTAS SUBSTITUIDAS  

7 PISO 

7.1 

CONTRAPISO DE CONCRETO 

FCK=10MPA NA PROPORÇÃO 

VOLUMÉTRICA 1:4, ESPESSURA 6cm 

- AMPLIAÇÃO 

SERVIÇO DE CONCRETAGEM DO CONTRA 

PISO DO BANHEIRO 

7.2 

REGULARIZAÇÃO DE PISO NA 

PROPORÇÃO VOLUMÉTRICA 1:4, 

ESPESSURA 3cm 

SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO PISO 

DO BANHEIRO CONSTRUIDO  

7.3 

PISO CERÂMICO LINHA TÉCNICA 

PEI V CÓDIGO 45077 - FAB. 

MAJOPAR (DIM. 45X45cm) COM 

REJUNTE QUARTZOLIT NA COR 

CINZA PLATINA (e=2mm) OU 

EQUIVALENTE 

SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DO PISO 

CERÂMICO 

8 COBERTURA 

8.1 

TELHAMENTO COM TELHA 

CERAMICA CERAMICA TIPLO 

PLAN, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL 

SERVIÇO DE INSTALAÇAO DAS TELHAS 

CERÂMICAS DA COBERTURA 

9 REVESTIMENTO 

9.1 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

NA PROPORÇÃO VOLUMÉTRICA 1:3 

PARA CHAPISCO, PREPARO 

MANUAL 

SERVIÇO DE CHAPISCO DA PAREDE 

CONSTRUIDA DO BANHEIRO  

9.2 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

NA PROPORÇÃO VOLUMÉTRICA 

1:2:8 PARA EMBOÇO 

SERVIÇO DE EMBOÇO DA PAREDE 

EXTERNA DA PAREDE DO BANHEIRO  

9.3 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

NA PROPORÇÃO VOLUMÉTRICA 

SERVIÇO DE CONCRETAGEM DO 

EMBOÇO DA PAREDE INTERNA DO 
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1:2:8 PARA EMBOÇO BANHEIRO  

9.4 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

DE REVESTIMENTO CERÂMICO 

PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 20 X 20 cm 

SERVIÇO DE ASSENTAMENTO 

CERAMUCA DA PAREDE INTERNA DO 

BANHEIRO 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

10.1 

REVISÃO GERAL EM TODA REDE 

ELÉTRICA, INCLUSIVE TROCAS DE 

LAMPADAS E TOMADAS E 

INTERRUPTORES 

SERVIÇO DE REVISÃO DE TODA A 

ESTRUTURA ELETRICA DA ESCOLA, 

DEVENDO SER REALIZADO A TROCA DE 

TODOS OS ITENS QUE APRESENTAREM 

DEFEITOS  

11 SERVIÇOS DIVERSOS 

11.1 

EXECUÇÃO DA LIMPEZA FINAL DA 

OBRA COM RETIRADA DE 

ENTULHO PARA BOTA FORA 

LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA 

OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eng. Thalyson Felipe I. A. Sandim 
    CREA - PA nº 151812172-1 
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Secretária Municipal de Educação 
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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: 
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 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: 

 

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 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. 

 

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: 
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 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 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. 
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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;  

 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;  
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 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 

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. 
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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 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 
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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. INFRA E SUPERESTRUTURA 

2.2. Fornecimento e execução de concreto armado fck=25MPA cimentado superior e 

pilares – banheiro 

A mistura do concreto deverá obedecer às prescrições da NBR 6118 e NBR 7212, não sendo 

permitido de forma alguma, o amassamento manual. A dosagem mínima é a fixada em projeto. O 

concreto deverá ser preparado no canteiro de obras ou em central dosadora, sendo que para pequenos 

volumes, e peças não estrutural poderá ser utilizada betoneira, mas as resistências deverão atender ao 

determinado em projeto, e deverá haver o ensaio do concreto e posterior laudo garantindo assim que 

o concreto atendeu as exigências do projeto. 

O procedimento necessário para um preparo satisfatório da superfície da fundação, sobre a qual o 

concreto será lançado, é governado pelas exigências de projeto e pelas condições e tipo do material 

de fundação. 
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Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as cavas deverão 

ser cuidadosamente limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como: 

madeiras, solos carreados por chuvas, etc. 

Em caso de existência de água nas valas de fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo 

permitida sua concretagem antes dessa providência. O fundo da vala deverá ser recoberto com uma 

camada de brita 01 de aproximadamente 3 cm. 

 

As formas, caso existam, atenderão as dimensões de projeto e deverão possuir rigidez suficiente 

para não se deformarem quando submetidas às cargas provenientes da concretagem e as formas 

poderão ser de madeira ou metálicas, e os escoramentos também poderão ser metálicos e ou de 

madeira ficando a critério da CONTRATADA. 

Na retirada da forma e escoramento devem ser obedecidas as prescrições da NBR 6118 e NBR 

7678. Na desforma não será permitido o apoio de qualquer ferramenta no concreto, tais como 

alavancas, pés de cabra, etc. 

 

Todas as vigas baldrames deverão ser impermeabilizadas com 03 demãos de produto cristalizante 

VIAPLUS 1000 da marca Viapol, ou similar de igual ou superior qualidade. 

A estrutura a ser construída será em concreto armado, devendo ser executada em estrita 

observância às disposições do projeto estrutural fornecido pelo CONTRATANTE e obedecendo as 

normas técnicas em vigor (ABNT – NBR 6118 (NB-1), NBR 6120 (NB-5) e demais normas 

correlatas). 

 

As indicações de quantidade – volume de concreto peso de ferro e área de forma apresentadas na 

planilha de orçamento são estimativas e servem apenas como base. Cabe a CONTRATADA, baseada 

em sua experiência, mensurar levantar todo o quantitativo verificando e estabelecido em projeto, não 

cabendo posteriores alegações de desconhecimento e ou pleito de terno aditivo de contrato onde não 

serão pagos aditivos por quantificação a menor na planilha fornecida, a obra deverá ser entregue na 

sua totalidade. 

 

Os serviços em concreto armado deverão ser executados conforme estabelecidos no projeto, 

seguindo-o fielmente. Deverão servir como referências as normas técnicas brasileiras vigentes, 

conforme prescritas pela ABNT. 

Nenhum elemento estrutural poderá ser concretado sem a prévia e minuciosa verificação por 

parte do responsável técnico de execução da obra. Qualquer dúvida quanto a montagem das 

armaduras, formas e escoramento, o projetista deve ser consultado. Nesta inspeção deverão ser 

observadas as características das armaduras, fôrmas, bem como a correta colocações das tubulações 

destinadas ás instalações. 

 

Deve-se, durante a execução da obra, verificar alguns cuidados em relação ao concreto, tais como 

saber transportar, estocar e manusear os materiais e peças sem que sofram estragos ou perdas. 

Deve-se ainda ter total respeito ao projeto estrutural, no que diz respeito às notas indicadas nas 

folhas, assim como respeitar o prazo adequado para retirada de escoramento. 

 

As barras deverão sempre ser dobradas a frios sem utilização de maçaricos. As mesmas deverão 

se limpas de qualquer substância que prejudique a ardência. A limpeza não poderá ser feita na forma. 

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser utilizado com os raios de curvaturas 

previsto no projeto (vide detalhe indicado no mesmo). As barras de aço das armações deverão estar 

limpas e escovadas, e mantidas convenientemente afastadas entrei si e das formas, conforme 

prescrições da NBR 6118/2003. 
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As emendas por traspasse deverão ser executadas de conformidade com projeto executivo. As 

emendas por soldas, caso ocorram, deverão ser executadas em conformidade com a norma NBR 

6118/2003. 

3. VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS 

3.1. Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo cerâmico, posição cutelo, 

assentamento com argamassa de cimento e areia 

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. 

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. 

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. 

 

4. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

4.1. Execução de ponto de água fria com tubulação em PVC, inclusive acessórios e 

Execução de ponto de esgoto (inc. tubos, conexões, cx e ralos) 
 

 CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO 

 

Destinadas a receber despejos em nível inferior ao da via pública, terão as seguintes características:  

 Fundo com declividade no sentido do tubo de sucção, visando a impedir a deposição de 

materiais sólidos; 

 Superfícies perfeitamente impermeabilizadas; 

 Tampa hermética aos gases, quando a caixa coletora receber afluentes de vasos sanitários 

e mictórios; 

 Elementos adequados para limpeza e inspeção; 
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 Profundidade mínima de 90cm, a contar do nível da canalização mais baixa. 

Quandoreceber efluentes de vasos sanitários; nos demais casos, a profundidade mínima 

será de 60cm;  

 Provida de tubo de ventilação primária, sempre que a caixa coletora receber efluentes, de 

vasos sanitários ou mictórios, com diâmetro superior ao da tubulação de recalque. 

 O tubo ventilador será totalmente independente de qualquer outra ventilação da instalação 

de esgoto do prédio; 

 Material: poderão ser de concreto prémoldado, concreto armado ou alvenaria de tijolos e 

serão providas de tampas que assegurem perfeita vedação hidráulica; 

 

CAIXAS DETENTORAS 

 Material Poderão ser de concreto, alvenaria de tijolo maciço, cerâmica ou ferro fundido, 

devendo permitir fácil inspeção e limpeza, bem como possuir tampa facilmente removível, 

assegurando perfeita vedação.  

 

CAIXAS DE GORDURA  

As caixas gordura terão as seguintes características:  

 Sem septo removível; 

 Fecho hídrico não sifonável;  

 Fechamento hermético, com tampa de ferro removível e tampa falsa, que permita receber 

pavimentação igual à do piso circundante; 

 Em áreas externas, serão usadas tampa de ferro fundido articuladas. 

 

CAIXA DE ÓLEO  

As caixas separadoras de óleo de seção circular serão de concreto pré-moldado e conjugadas a 

uma caixa receptora lateral. A ligação da caixa receptora com a caixa separadora de óleo será feita 

através de tubulação, via de regra de ferro galvanizado, provido de registro e metal de 75 (setenta e 

cinco) mm. Pelo sistema dos vasos comunicantes, o óleo será recolhido na caixa receptora de onde, 

posteriormente, será retirado. 

 

CAIXAS DE INSPEÇÃO 

Serão circulares, retangulares ou quadradas sendo construídas em anéis de concreto armado pré-

moldado, com fundo do mesmo material ou de alvenaria, de tijolos maciço ou blocos de concreto 

com paredes no mínimo de 15cm de espessura.  

Para profundidades superiores a 1,0m as paredes de alvenaria serão no mínimo de 25cm de 

espessura ou tubo de concreto circulares. 1,00m, as caixas de inspeção de forma quadrada terão 

1,10m de lado interno no mínimo, e, as de forma circular, 1,10m de diâmetro interno no mínimo. 

Para profundidade máxima de 1,00m, as caixas de inspeção de forma quadrada terão 0,60m de 

lado interno, no mínimo, e, as de forma circular, 0,60m de diâmetro interno no mínimo. 

 

CAIXAS SIFONADAS  

Serão do tipo aprovado pela concessionária, de PVC, cobre ou ferro fundido, com butijão para 

limpeza, devendo satisfazer as seguintes características:  

 Fecho hídrico com altura mínima de 100mm. 

 Quando a seção horizontal for circular, o diâmetro interno será de 15cm, no mínimo, e 

quando poligonal, deverá permitir a inscrição de um círculo de 15cm de diâmetro no 

mínimo;  

 Tampa removível de ferro fundido metálica ou de PVC; 
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 Orifício de saída com diâmetro de 50 ou 75mm. 

 

TUBOS E CONEXÕES 

 Deverão obedecer as normas da ABNT, atinentes a cada tipo. 

 Serão perfeitamente construídos, isentos de fendas, rebarbas, falhas, estrias de queima e 

bolhas.  

 Serão sonoros, resistentes e, quando vidrados apresentarão camada de vitrificação. 

 Material cloreto de polivinila (PVC), rígido, do tipo pesado. 

 Serão testados com a pressão mínima de 5,0 Mpa. 

 Para instalações prediais de água fria, os tubos de PVC, terão espessuras e peso 

determinados pelas normas da ABNT. 

 

5. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

5.1. Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões 

internas 2 x 2 x 3m 

 

6. 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. 

 

6.1. Fornecimento e instalação de pintura acrílica em paredes externas e internas, 

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) 
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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. 

 

7. ESQUADRIAS 
 

7.1. Fornecimento e instalação de porta tipo almofada de abrir em madeira de lei 

(dim 60x210) – 1 un 

s esquadrias (janelas e portas) serão de madeira na cor natural, fixadas na alvenaria, em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverão ter espessura mínima 6mm e ser 

temperados nos casos de painéis maiores.  

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 colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as 

alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. 

As esquadrias serão fixadas em vergas de concreto com 0,10m de espessura embutidas na 

alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relação as laterais das janelas/portas. 

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. 

 

8.  PISO 
 

8.1. Contrapiso de concreto FCK=10MPA na proporção volumétrica 1:4, espessura 

6cm – ampliação e Regularização de piso na proporção volumétrica 1:4, espessura 3cm 

Após o apiloamento e limpeza do fundo das escavações, será lançada uma camada de concreto 

para regularização no traço 1:4 (cimento, areia, brita ou seixo rolado), com uma espessura de 6 cm e 

largura determinada nos desenhos de projeto executivo. 

 

8.2. Piso cerâmico linha técnica PEI V código 45077 – FAB. MAJOPAR (dim. 45x45) 

com rejunte quartzolit na cor cinza platina (e=2mm) ou equivalente 

O piso será revestido em cerâmica 35cmx35cm branco gelo PEI-05, assentada com argamassa 

industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos em cruz de dimensão 

indicada pelo modelo referência. Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com dimensão 

indicada pelo modelo referência. 

 

As peças cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o assentamento de 

cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos verticais revestidos com 

cerâmica. 
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9. COBERTURA 

9.1. Telhamento com telha cerâmica tipo plan, com até 2 águas, incluso transporte 

vertical 

Serão aplicadas telhas de barro cozidas, tipo romana, de primeira qualidade, sobre ripões de 

madeira fixados em estrutura de concreto. - Dimensões aproximadas: Comprimento 40cm x Largura 

20cm. 

Aplicação de telhas de barro cozidas, de primeira qualidade, fixadas com fios de cobre ou arame 

de aço galvanizado sobre ripas de madeira de 1,5x5cm, apoiados em madeiramento de telhado e 

fixados em estrutura de concreto. Todas as peças de madeira receberão 2 demãos de tinta de verniz. 

As fixações com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme descritas na sequencia de 

execução. 

 

10. REVESTIMENTO 

10.1. Fornecimento e aplicação de argamassa de cimento e areia na proporção 

volumétrica 1:3 para chapisco, 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. 

 

10.2. Fornecimento e aplicação de argamassa de cimento e areia na proporção 

volumétrica 1:2:8 para emboço e Fornecimento e aplicação de argamassa de cimento e 

areia na proporção volumétrica 1:2:8 para emboço 

Será aplicado sobre a superfície chapiscada, nas paredes internas e externas, onde terão 

revestimento cerâmico (pastilhas ou azulejos), uma camada de argamassa denominada emboço, 

composto de cimento, cal e areia na proporção volumétrica de 1:2:6, com espessura de 20 mm, sendo 

tolerada em casos excepcionais e mediante autorização prévia, a espessura máxima de 25 mm.  

O acabamento da camada de emboço será rústico de forma a facilitar a aderência da argamassa 

industrializada. 

 

10.3. Revestimento e assentamento de revestimento cerâmico para paredes internas 

com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20 x 20 cm 

As paredes internas do WC e da cozinha serão revestidas até a altura de 180 cm do piso acabado 

ou como especificado em projeto arquitetônico, com cerâmica, dimensões, 20 x 20 cm, PEI IV - 

COF-I, assentada com argamassa colante industrializada, inclusive rejuntamento na cor cinza platina, 

devendo obedecer às prescrições contidas no projeto. A cerâmica 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 que se evitem 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.   
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Antes do assentamento serão verificadas todas as tubulações elétricas e hidráulicas, quanto a suas 

posições e funcionamento. Quando recortadas para passagem de conexões, terminais, caixas de luz, 

registros, torneiras e outros elementos das instalações, o material cerâmico não deverá apresentar 

rachaduras e/ou emendas e as aberturas de passagens não devem ultrapassar os limites dos acessórios 

de acabamento dos respectivos aparelhos. 

A cerâmica será assentada com argamassa industrializada. A espessura das juntas será uniforme, 

igual a 3 mm em conformidade com o desenho de projeto.  

Imediatamente após a colocação das peças cerâmicas, será removido todo e qualquer excesso de 

argamassa aderente à superfície de acabamento. Antes do rejuntamento, será verificado o 

alinhamento e o nivelamento das placas, de modo a evitar ressaltos entre uma placa e outra, bem 

como a irregularidades das arestas, o alinhamento e o prumo das paredes revestidas. 

Após o teste de percussão a peça cerâmica que apresentar sonoridade diferente será retirada, e em 

seguida o local será preparado para receber outra peça com as mesmas características da anterior. 

O rejuntamento será executado com argamassa industrializada, seguindo criteriosamente as 

orientações do fabricante e em seguida, será removido o excesso de argamassa de rejuntamento. 

Após a cura da argamassa de rejuntamento, as superfícies cerâmicas serão lavadas com sabão 

neutro, água limpa e auxílio de escova de nylon e vassoura de piaçava. 

 

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

11.1. Revisão geral em toda a rede elétrica, inclusive trocas de lâmpadas e tomadas e 

interruptores  

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. 

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. 

Deverão ser executados 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. 
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12. SERVIÇOS DIVERSOS 

12.1. Execução de limpeza final da obra com retirada de entulho para bota fora 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 08: REFORMA DA EMEF CICERO RODRIGUES.  
  

8.1 PLANILHA QUANTITATIVO DE PREÇOS   
OBRA: REFORMA EMEF CICERO RODRIGUES 

LOCAL: ZONA RURAL - PACAJÁ  

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

PREÇOS 

UNIT. S/ 
BDI 

UNIT. C/ 
BDI 

TOTAL 

1 INFRA E SUPERESTRUTURA 

1.1 SEDOP 51172 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CONCRETO 
ARMADO FCK = 25MPA CIMENTADO SUPERIOR E 
PILARES - BANHEIRO 

m³ 0,80 
R$ 

2.413,18  
R$ 

2.968,21  
R$ 

2.374,57  

Subtotal item 1  
 

R$ 
2.374,57  

 
2 VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS 

2.1 SINAPI 87490 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
EM TIJOLO CERÂMICO, POSIÇÃO CUTELO, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA  

m² 20,00 R$ 38,64  R$ 47,53  R$ 772,80  

Subtotal item 2  
 
R$ 772,80  

 
3 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

3.1 SINAPI 89957 
EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA COM 
TUBULAÇÃO EM PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 

un 2,00 
R$ 

102,96  
R$ 

126,64  
R$ 253,28  

3.2 SEDOP 180214 
EXECUÇÃO DE PONTO DE ESGOTO (INC. TUBOS, 
CONEXÃO, CX E RALOS) 

pt 3,00 
R$ 

295,90  
R$ 

363,96  
R$ 

1.091,88  

3.3 SINAPI 86902 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO EM 
LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, INCLUSIVE METAIS 
E ACESSÓRIOS 

un 1,00 
R$ 

201,54  
R$ 

247,89  
R$ 247,89  

3.4 SINAPI 86906 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA 
CROMADA PARA LAVATÓRIO 20mm X 1/2" 

un 1,00 R$ 41,30  R$ 50,80  R$ 50,80  

3.5 SINAPI 86931 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA 
SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA 
ACOPLADA 1/2", COMPLETA INCLUSIVE METAIS E 
ACESSÓRIOS 

un 1,00 
R$ 

333,30  
R$ 

409,96  
R$ 409,96  

Subtotal item 3  
 

R$ 
2.053,81  

 
4 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

4.1 SINAPI 98083 
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 2 X 2 X 3m 

un 1,00 
R$ 

4.171,45  
R$ 

5.130,88  
R$ 

5.130,88  

Subtotal item 4  
 

R$ 
5.130,88  

 
5 PINTURA  

5.1 SINAPI 88489 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINTURA 
ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, 

m² 300,00 R$ 13,01  R$ 16,00  
R$ 

4.800,00  
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DUAS DEMÃOS 

Subtotal item 5  
 

R$ 
4.800,00  

 
6 ESQUADRIAS 

6.1 SEDOP 90063 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA TIPO 
ALMOFADA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI (DIM 
60X210cm) = 1 un 

m² 1,26 
R$ 

575,27  
R$ 

707,58  
R$ 891,55  

Subtotal item 6  
 
R$ 891,55  

 
7 PISO 

7.1 SINAPI 87622 
CONTRAPISO DE CONCRETO FCK=10MPA NA 
PROPORÇÃO VOLUMÉTRICA 1:4, ESPESSURA 6cm - 
AMPLIAÇÃO 

m² 3,40 R$ 32,55  R$ 40,04  R$ 136,14  

7.2 SINAPI 95241 
REGULARIZAÇÃO DE PISO NA PROPORÇÃO 
VOLUMÉTRICA 1:4, ESPESSURA 3cm 

m² 3,40 R$ 24,51  R$ 30,15  R$ 102,51  

7.3 SINAPI 87251 

PISO CERÂMICO LINHA TÉCNICA PEI V CÓDIGO 
45077 - FAB. MAJOPAR (DIM. 45X45cm) COM 
REJUNTE QUARTZOLIT NA COR CINZA PLATINA 
(e=2mm) OU EQUIVALENTE 

m² 3,40 R$ 38,00  R$ 46,74  R$ 158,92  

Subtotal item 7  
 
R$ 397,57  

 
8 COBERTURA 

8.1 SINAPI 92539 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADO DE ATÉ 2 
ÁGUAS, PARA TELHA DE ENCAIXE CERÂMICA, 
INCLUSO TRANSPORTE 

m² 105,00 R$ 50,93  R$ 62,64  
R$ 

6.577,20  

8.2 SINAPI 92550 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA 
EM MADEIRA, VÃO DE 8m, PARA TELHA 
CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE 

un 4,00 
R$ 

1.482,62  
R$ 

1.823,62  
R$ 

7.294,48  

8.3 SINAPI 94221 

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOÇADA 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA) PARA TELHADO COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSIVE TRANSPORTE 

m 16,00 R$ 17,38  R$ 21,38  R$ 342,08  

8.4 SINAPI 94445 
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CERAMICA 
TIPLO PLAN, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL 

m² 130,00 R$ 28,18  R$ 34,66  
R$ 

4.505,80  

Subtotal item 8  
 

R$ 
14.213,76  

 
9 REVESTIMENTO 

9.1 SINAPI 87878 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA NA PROPORÇÃO VOLUMÉTRICA 
1:3 PARA CHAPISCO, PREPARO MANUAL 

m² 44,00 R$ 3,77  R$ 4,64  R$ 204,16  

9.2 SINAPI 87532 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA NA PROPORÇÃO VOLUMÉTRICA 
1:2:8 PARA EMBOÇO 

m² 22,20 R$ 33,70  R$ 41,45  R$ 920,19  

9.3 SEDOP 110249 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA NA PROPORÇÃO VOLUMÉTRICA 

m² 22,20 R$ 41,47  R$ 51,01  
R$ 

1.132,42  
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1:2:8 PARA EMBOÇO 

9.4 SINAPI 87264 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 20 X 20 cm 

m² 22,20 R$ 52,61  R$ 64,71  
R$ 

1.436,56  

Subtotal item 9  
 

R$ 
3.693,33  

 
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

10.1 SINAPI 95370 
REVISÃO GERAL EM TODA REDE ELÉTRICA, 
INCLUSIVE TROCAS DE LAMPADAS E TOMADAS E 
INTERRUPTORES 

vb 1,00 
R$ 

500,00  
R$ 

615,00  
R$ 615,00  

Subtotal item 10  
 
R$ 615,00  

 
11 SERVIÇOS DIVERSOS 

11.1 SINAPI 95377 
EXECUÇÃO DA LIMPEZA FINAL DA OBRA COM 
RETIRADA DE ENTULHO PARA BOTA FORA 

m² 90,00  R$ 2,18  R$ 2,68  R$ 196,20  

Subtotal item 9  
 
R$ 196,20  

 

TOTAL GERAL DA PLANILHA 
R$ 

35.139,47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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8.2 CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO   
OBRA: REFORMA EMEF CICERO RODRIGUES 

LOCAL: ZONA RURAL - PACAJÁ  

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM 
PERIODO DE EXECUÇÃO 

1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 

% da Obra Semana Semana Semana 

SERVIÇO VALOR (R$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 INFRA E SUPERESTRUTURA R$ 2.374,57  
100% 

  6,76% 
R$ 2.374,57  R$ -  R$ -  

2 VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS R$ 772,80  
100% 

  2,20% 
R$ 772,80  R$ -  R$ -  

3 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS R$ 2.053,81  
100% 

  5,84% 
R$ 2.053,81  R$ -  R$ -  

4 INSTALAÇÃO SANITÁRIA R$ 5.130,88  
100% 

  14,60% 
R$ 5.130,88  R$ -  R$ -  

5 PINTURA  R$ 4.800,00    
100% 

13,66% 
R$ -  R$ -  R$ 4.800,00  

6 ESQUADRIAS R$ 891,55    
100% 

2,54% 
R$ -  R$ -  R$ 891,55  

7 PISO R$ 397,57   
100% 

 1,13% 
R$ -  R$ 397,57  R$ -  

8 COBERTURA R$ 14.213,76  
10% 90% 

 40,45% 
R$ 1.421,38  R$ 12.792,38  R$ -  

9 REVESTIMENTO R$ 3.693,33    
100% 

10,51% 

  
R$ 3.693,33  

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 615,00   
100% 

 1,75% 

 
R$ 615,00  R$ -  

9 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 196,20    
100% 

0,56% 

  
R$ 196,20  

VALOR DO CRONOGRAMA (R$) R$ 35.139,47  R$ 11.753,44  R$ 13.804,95  R$ 9.581,08  
100,0% 

PERCENTUAL DO PERIODO (%) 100,0% 33,45% 39,29% 27,27% 

  

 
 
 

             

         

 
Eng. Thalyson Felipe I. A. Sandim  

 
Jaciane Sousa Oliveira 

 

 
CREA - PA nº 151812172-1  

 
Secretária Mulnicipal de Educação 

 

   
Decreto nº 100/2018 
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8.3 COMPOSIÇÃO DE BDI   
OBRA: REFORMA EMEF CICERO RODRIGUES 

LOCAL: ZONA RURAL - PACAJÁ  

  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% 

  
 

 

 
 

Variáveis Constantes da Fórmula 

= 22,67% 
 

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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8.4 MEMORIAL DESCRITIVO   

REFORMA DA EMEF CICERO RODRIGUES 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 
I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Estas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento se aplicam às obras de 

construção da EMEF CICERO RODRIGUES, 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. 
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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. 

 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. 
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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. 

 

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. INFORMAÇÕES DAS OBRAS 

a. REFORMA DA EMEF CICERO RODRIGUES 
Escola padrão rural de alvenaria com duas salas de aula, localizada na Zona Rural do 

município, com área total construída de 151,69m². 

A construção será realizada em área determinada pela fiscalização. 

Bem como todos os serviços especificados em projeto e planilha orçamentária. 

 

IV. ITENS DA PLANILHA 

SERVIÇO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 INFRA E SUPERESTRUTURA   

1.1 

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE 

CONCRETO ARMADO FCK = 25MPA 

CIMENTADO SUPERIOR E PILARES - 

BANHEIRO 

CONCRETAGEM DAS ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO QUE COMPOEM A 

INFRA E A SUPERESTRUTURA  

2 VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS 

2.1 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO, 

POSIÇÃO CUTELO, ASSENTAMENTO 

REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE 

ASSENTAMENTO DE BLOCO CERÂMICO 

DE 9X19X19cm 
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COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA  

3 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

3.1 

EXECUÇÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA 

COM TUBULAÇÃO EM PVC, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS 

SERVIÇO DE EXECUÇÃO DOS PONTOS DE 

ÁGUA COMO INDICADO EM PROJETO 

3.2 
EXECUÇÃO DE PONTO DE ESGOTO (INC. 

TUBOS, CONEXÃO, CX E RALOS) 

SERVIÇO DE EXECUÇÃO DOS PONTOS DE 

ESGOTO COMO INDICADO EM PROJETO 

3.3 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA SEM 

COLUNA, INCLUSIVE METAIS E 

ACESSÓRIOS 

SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DA PIA E 

DOS ACESSÓRIOS DO MESMO NO 

BANHEIRO 

3.4 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

TORNEIRA CROMADA PARA 

LAVATÓRIO 20mm X 1/2" 

INSTALAÇÃO DOS ACESSÓRIOS DA PIA 

3.5 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA 

COM CAIXA ACOPLADA 1/2", COMPLETA 

INCLUSIVE METAIS E ACESSÓRIOS 

REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DO VAZO SANITÁRIO 

4 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

4.1 

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 2 X 

2 X 3m 

SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DO 

TANQUE 

5 PINTURA  

5.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

PINTURA ACRILICA EM PAREDES 

EXTERNAS E INTERNAS, DUAS DEMÃOS 

SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PINTURA 

DO TIPO SEMI BRILHO, EM DUAS CORES 

A SER DEFINIDA PELA CONTRATADA 

6 ESQUADRIAS 

6.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

PORTA TIPO ALMOFADA DE ABRIR EM 

MADEIRA DE LEI (DIM 60X210cm) = 1 un 

SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DAS 

PORTAS SUBSTITUIDAS  

7 PISO 

7.1 

CONTRAPISO DE CONCRETO 

FCK=10MPA NA PROPORÇÃO 

VOLUMÉTRICA 1:4, ESPESSURA 6cm - 

AMPLIAÇÃO 

SERVIÇO DE CONCRETAGEM DO CONTRA 

PISO DO BANHEIRO 

7.2 

REGULARIZAÇÃO DE PISO NA 

PROPORÇÃO VOLUMÉTRICA 1:4, 

ESPESSURA 3cm 

SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO PISO 

DO BANHEIRO CONSTRUIDO  

7.3 
PISO CERÂMICO LINHA TÉCNICA PEI V 

CÓDIGO 45077 - FAB. MAJOPAR (DIM. 

SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DO PISO 

CERÂMICO 
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45X45cm) COM REJUNTE QUARTZOLIT 

NA COR CINZA PLATINA (e=2mm) OU 

EQUIVALENTE 

8 COBERTURA 

8.1 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADO DE ATÉ 2 ÁGUAS, PARA 

TELHA DE ENCAIXE CERÂMICA, 

INCLUSO TRANSPORTE 

SERVIÇO DE MADEIRAMENTO DA 

COBERTURA DA ESCOLA 

8.2 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA, VÃO 

DE 8m, PARA TELHA CERÂMICA, 

INCLUSO TRANSPORTE 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E 

FABRICAÇÃO DAS TESOURAS QUE 

COMPOEM A CONSTRUÇÃO DA 

COBERTURA 

8.3 

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA 

EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 

TELHADO COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSIVE TRANSPORTE 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E 

CONCRETAGEM DA CUMEEIRA DA 

COBERTURA 

8.4 

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA 

CERAMICA TIPLO PLAN, COM ATÉ 2 

AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL 

SERVIÇO DE INSTALAÇAO DAS TELHAS 

CERÂMICAS DA COBERTURA 

9 REVESTIMENTO 

9.1 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NA 

PROPORÇÃO VOLUMÉTRICA 1:3 PARA 

CHAPISCO, PREPARO MANUAL 

SERVIÇO DE CHAPISCO DA PAREDE 

CONSTRUIDA DO BANHEIRO  

9.2 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NA 

PROPORÇÃO VOLUMÉTRICA 1:2:8 PARA 

EMBOÇO 

SERVIÇO DE EMBOÇO DA PAREDE 

EXTERNA DA PAREDE DO BANHEIRO  

9.3 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NA 

PROPORÇÃO VOLUMÉTRICA 1:2:8 PARA 

EMBOÇO 

SERVIÇO DE CONCRETAGEM DO 

EMBOÇO DA PAREDE INTERNA DO 

BANHEIRO  

9.4 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20 

X 20 cm 

SERVIÇO DE ASSENTAMENTO 

CERAMUCA DA PAREDE INTERNA DO 

BANHEIRO 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
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10.1 

REVISÃO GERAL EM TODA REDE 

ELÉTRICA, INCLUSIVE TROCAS DE 

LAMPADAS E TOMADAS E 

INTERRUPTORES 

SERVIÇO DE REVISÃO DE TODA A 

ESTRUTURA ELETRICA DA ESCOLA, 

DEVENDO SER REALIZADO A TROCA DE 

TODOS OS ITENS QUE APRESENTAREM 

DEFEITOS  

11 SERVIÇOS DIVERSOS 

11.1 

EXECUÇÃO DA LIMPEZA FINAL DA 

OBRA COM RETIRADA DE ENTULHO 

PARA BOTA FORA 

LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA 

OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eng. Thalyson Felipe I. A. Sandim 
    CREA - PA nº 151812172-1 
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8.5 CADERNO DE ENCARGOS E EXPECIFICAÇÕES TÉCNICAS   
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1. PRÁTICA GERAL DE CONSTRUÇÃO 

1.2. OBJETIVO 
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Estabelecer as diretrizes gerais para a execução de serviços e obras de construção, 

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

 

1.3. 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. 

 

1.4. CONDIÇÕES GERAIS 

Deverão ser obdecidas as seguintes condições gerais: 

 

1.4.1. 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. 

 

1.4.2. 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. 
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1.4.3. 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.  

  

1.4.4. 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 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. 

 

1.4.5. 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. 
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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. 

 

1.4.6. 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. 

 

1.4.7. 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;  
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 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.  

 

1.4.8. 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. 

 

1.5. NORMAS AMBIENTAIS COMPLEMENTARES 

1.5.1. 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. 
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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. 

 

1.5.2. 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. 

 

1.5.3. 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. 

 

1.5.4. 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. 

 

1.5.5. 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. 
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1.5.6. 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. 

 

1.5.7. 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. 

 

1.5.8. 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. 

 

1.5.9. 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. 

 

1.6. 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. INFRA E SUPERESTRUTURA 

2.2. Fornecimento e execução de concreto armado fck=25MPA cimentado superior e pilares 

– banheiro 

A mistura do concreto deverá obedecer às prescrições da NBR 6118 e NBR 7212, não sendo 

permitido de forma alguma, o amassamento manual. A dosagem mínima é a fixada em projeto. O 

concreto deverá ser preparado no canteiro de obras ou em central dosadora, sendo que para pequenos 

volumes, e peças não estrutural poderá ser utilizada betoneira, mas as resistências deverão atender ao 

determinado em projeto, e deverá haver o ensaio do concreto e posterior laudo garantindo assim que 

o concreto atendeu as exigências do projeto. 
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O procedimento necessário para um preparo satisfatório da superfície da fundação, sobre a qual o 

concreto será lançado, é governado pelas exigências de projeto e pelas condições e tipo do material 

de fundação. 

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as cavas deverão 

ser cuidadosamente limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como: 

madeiras, solos carreados por chuvas, etc. 

Em caso de existência de água nas valas de fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo 

permitida sua concretagem antes dessa providência. O fundo da vala deverá ser recoberto com uma 

camada de brita 01 de aproximadamente 3 cm. 

As formas, caso existam, atenderão as dimensões de projeto e deverão possuir rigidez suficiente 

para não se deformarem quando submetidas às cargas provenientes da concretagem e as formas 

poderão ser de madeira ou metálicas, e os escoramentos também poderão ser metálicos e ou de 

madeira ficando a critério da CONTRATADA. 

Na retirada da forma e escoramento devem ser obedecidas as prescrições da NBR 6118 e NBR 

7678. Na desforma não será permitido o apoio de qualquer ferramenta no concreto, tais como 

alavancas, pés de cabra, etc. 

Todas as vigas baldrames deverão ser impermeabilizadas com 03 demãos de produto cristalizante 

VIAPLUS 1000 da marca Viapol, ou similar de igual ou superior qualidade. 

A estrutura a ser construída será em concreto armado, devendo ser executada em estrita 

observância às disposições do projeto estrutural fornecido pelo CONTRATANTE e obedecendo as 

normas técnicas em vigor (ABNT – NBR 6118 (NB-1), NBR 6120 (NB-5) e demais normas 

correlatas). 

As indicações de quantidade – volume de concreto peso de ferro e área de forma apresentadas na 

planilha de orçamento são estimativas e servem apenas como base. Cabe a CONTRATADA, baseada 

em sua experiência, mensurar levantar todo o quantitativo verificando e estabelecido em projeto, não 

cabendo posteriores alegações de desconhecimento e ou pleito de terno aditivo de contrato onde não 

serão pagos aditivos por quantificação a menor na planilha fornecida, a obra deverá ser entregue na 

sua totalidade. 

Os serviços em concreto armado deverão ser executados conforme estabelecidos no projeto, 

seguindo-o fielmente. Deverão servir como referências as normas técnicas brasileiras vigentes, 

conforme prescritas pela ABNT. 

Nenhum elemento estrutural poderá ser concretado sem a prévia e minuciosa verificação por 

parte do responsável técnico de execução da obra. Qualquer dúvida quanto a montagem das 

armaduras, formas e escoramento, o projetista deve ser consultado. Nesta inspeção deverão ser 

observadas as características das armaduras, fôrmas, bem como a correta colocações das tubulações 

destinadas ás instalações. 

Deve-se, durante a execução da obra, verificar alguns cuidados em relação ao concreto, tais como 

saber transportar, estocar e manusear os materiais e peças sem que sofram estragos ou perdas. 

Deve-se ainda ter total respeito ao projeto estrutural, no que diz respeito às notas indicadas nas 

folhas, assim como respeitar o prazo adequado para retirada de escoramento. 

As barras deverão sempre ser dobradas a frios sem utilização de maçaricos. As mesmas deverão 

se limpas de qualquer substância que prejudique a ardência. A limpeza não poderá ser feita na forma. 

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser utilizado com os raios de curvaturas 

previsto no projeto (vide detalhe indicado no mesmo). As barras de aço das armações deverão estar 

limpas e escovadas, e mantidas convenientemente afastadas entrei si e das formas, conforme 

prescrições da NBR 6118/2003. 

As emendas por traspasse deverão ser executadas de conformidade com projeto executivo. As 

emendas por soldas, caso ocorram, deverão ser executadas em conformidade com a norma NBR 

6118/2003. 
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3. VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS 

3.1. Fornecimento e assentamento de alvenaria em tijolo cerâmico, posição cutelo, 

assentamento com argamassa de cimento e areia 

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. 

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. 

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. 

 

4. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

4.1. Execução de ponto de água fria com tubulação em PVC, inclusive acessórios e Execução 

de ponto de esgoto (inc. tubos, conexões, cx e ralos) 

 CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO 

Destinadas a receber despejos em nível inferior ao da via pública, terão as seguintes características:  

 Fundo com declividade no sentido do tubo de sucção, visando a impedir a deposição de 

materiais sólidos; 

 Superfícies perfeitamente impermeabilizadas; 

 Tampa hermética aos gases, quando a caixa coletora receber afluentes de vasos sanitários 

e mictórios; 

 Elementos adequados para limpeza e inspeção; 

 Profundidade mínima de 90cm, a contar do nível da canalização mais baixa. 

Quandoreceber efluentes de vasos sanitários; nos demais casos, a profundidade mínima 

será de 60cm;  

 Provida de tubo de ventilação primária, sempre que a caixa coletora receber efluentes, de 

vasos sanitários ou mictórios, com diâmetro superior ao da tubulação de recalque. 

 O tubo ventilador será totalmente independente de qualquer outra ventilação da instalação 

de esgoto do prédio; 
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 Material: poderão ser de concreto prémoldado, concreto armado ou alvenaria de tijolos e 

serão providas de tampas que assegurem perfeita vedação hidráulica; 

 

CAIXAS DETENTORAS 

 Material Poderão ser de concreto, alvenaria de tijolo maciço, cerâmica ou ferro fundido, 

devendo permitir fácil inspeção e limpeza, bem como possuir tampa facilmente removível, 

assegurando perfeita vedação.  

 

CAIXAS DE GORDURA  

As caixas gordura terão as seguintes características:  

 Sem septo removível; 

 Fecho hídrico não sifonável;  

 Fechamento hermético, com tampa de ferro removível e tampa falsa, que permita receber 

pavimentação igual à do piso circundante; 

 Em áreas externas, serão usadas tampa de ferro fundido articuladas. 

 

CAIXA DE ÓLEO  

As caixas separadoras de óleo de seção circular serão de concreto pré-moldado e conjugadas a 

uma caixa receptora lateral. A ligação da caixa receptora com a caixa separadora de óleo será feita 

através de tubulação, via de regra de ferro galvanizado, provido de registro e metal de 75 (setenta e 

cinco) mm. Pelo sistema dos vasos comunicantes, o óleo será recolhido na caixa receptora de onde, 

posteriormente, será retirado. 

 

CAIXAS DE INSPEÇÃO 

Serão circulares, retangulares ou quadradas sendo construídas em anéis de concreto armado pré-

moldado, com fundo do mesmo material ou de alvenaria, de tijolos maciço ou blocos de concreto 

com paredes no mínimo de 15cm de espessura.  

Para profundidades superiores a 1,0m as paredes de alvenaria serão no mínimo de 25cm de 

espessura ou tubo de concreto circulares. 1,00m, as caixas de inspeção de forma quadrada terão 

1,10m de lado interno no mínimo, e, as de forma circular, 1,10m de diâmetro interno no mínimo. 

Para profundidade máxima de 1,00m, as caixas de inspeção de forma quadrada terão 0,60m de 

lado interno, no mínimo, e, as de forma circular, 0,60m de diâmetro interno no mínimo. 

 

CAIXAS SIFONADAS  

Serão do tipo aprovado pela concessionária, de PVC, cobre ou ferro fundido, com butijão para 

limpeza, devendo satisfazer as seguintes características:  

 Fecho hídrico com altura mínima de 100mm. 

 Quando a seção horizontal for circular, o diâmetro interno será de 15cm, no mínimo, e 

quando poligonal, deverá permitir a inscrição de um círculo de 15cm de diâmetro no 

mínimo;  

 Tampa removível de ferro fundido metálica ou de PVC; 

 Orifício de saída com diâmetro de 50 ou 75mm. 

 

TUBOS E CONEXÕES 

 Deverão obedecer as normas da ABNT, atinentes a cada tipo. 

 Serão perfeitamente construídos, isentos de fendas, rebarbas, falhas, estrias de queima e 

bolhas.  

 Serão sonoros, resistentes e, quando vidrados apresentarão camada de vitrificação. 
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 Material cloreto de polivinila (PVC), rígido, do tipo pesado. 

 Serão testados com a pressão mínima de 5,0 Mpa. 

 Para instalações prediais de água fria, os tubos de PVC, terão espessuras e peso 

determinados pelas normas da ABNT. 

 

5. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

5.1. Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas 2 x 

2 x 3m 
 

6. 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. 

 

6.1. Fornecimento e instalação de pintura acrílica em paredes externas e internas, 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. 
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7. ESQUADRIAS 

7.1. Fornecimento e instalação de porta tipo almofada de abrir em madeira de lei (dim 

60x210) – 1 un 

s esquadrias (janelas e portas) serão de madeira na cor natural, fixadas na alvenaria, em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverão ter espessura mínima 6mm e ser 

temperados nos casos de painéis maiores.  

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 colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as 

alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. 

As esquadrias serão fixadas em vergas de concreto com 0,10m de espessura embutidas na 

alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relação as laterais das janelas/portas. 

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. 

 

8.  PISO 

8.1. Contrapiso de concreto FCK=10MPA na proporção volumétrica 1:4, espessura 6cm – 

ampliação e Regularização de piso na proporção volumétrica 1:4, espessura 3cm 

Após o apiloamento e limpeza do fundo das escavações, será lançada uma camada de concreto 

para regularização no traço 1:4 (cimento, areia, brita ou seixo rolado), com uma espessura de 6 cm e 

largura determinada nos desenhos de projeto executivo. 

 

8.2. Piso cerâmico linha técnica PEI V código 45077 – FAB. MAJOPAR (dim. 45x45) com 

rejunte quartzolit na cor cinza platina (e=2mm) ou equivalente 

O piso será revestido em cerâmica 35cmx35cm branco gelo PEI-05, assentada com argamassa 

industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos em cruz de dimensão 

indicada pelo modelo referência. Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com dimensão 

indicada pelo modelo referência. 

As peças cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o assentamento de 

cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos verticais revestidos com 

cerâmica. 

 

9. COBERTURA 

9.1. Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhado de até 2 águas, 

para telha de encaixa cerâmica, incluso transporte e Fabricação e instalação de tesoura 

inteira em madeira, vão de 8m, para telha cerâmica, incluso transporte 

A estrutura de madeira de lei para cobertura da edificação será, confeccionada em conformidade 

com os desenhos de projeto obedecendo às prescrições da NBR 7190 – Projeto de estruturas de 

madeira. Todos os procedimentos de não conformidade na execução do projeto de cobertura serão 

solucionados através dos dispostos contidos na referida NBR. 

A madeira serrada e beneficiada para emprego definitivo será de lei, seca a sombra, isenta de 

branco, caruncho ou broca. A Contratada fará pesquisa na região onde esta sendo executada a obra e 

detectará a madeira com maior predominância no mercado local dentre as indicadas na Especificação 
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Técnica e informará a Prefeitura Municipal de Pacajá através de documento, (tabela de 

propriedades físicas e mecânicas) da madeira a ser utilizada, após a aprovação, será vedada a 

utilização de outra espécie de madeira na estrutura da cobertura. As peças de madeira a serem 

utilizadas serão retilíneas isentas de trincas ou defeito que a venham prejudicar a integridade do 

projeto. 

A madeira utilizada para confeccionar a treliça triangular deverá ser com uma das essências 

vegetais indicada no quadro abaixo. E após a escolha da essência vegetal e aprovada pela 

fiscalização  será vedada a utilização de outra essência na construção dos mesmos elementos 

estruturais (Treliças e Tramo). Quando se tratar de outro bloco na mesma construção poderá ser 

permitido o uso de outra essência desde que seja respeitada a regra anteriormente descrita. 

Para construção das treliças (tesoura) e do tramo (engradamento). A Contratada deverá seguir os 

seguintes procedimentos: 

Contratada solicita a liberação dos serviços inerentes à estrutura de cobertura; 

A Prefeitura Municipal de Pacajá providenciará a liberação com pedido de confecção de 

gabarito com todas as características do desenho de projeto, o gabarito será confeccionado em réguas 

de madeira de 2,5 cm de espessura por 12 cm de largura; 

A Contratada providenciará a confecção e solicitará aprovação, se confirmada a aprovação por 

parte da Fiscalização as treliças serão liberadas para construção, ressaltamos que as duvidas 

relacionadas ao projeto serão dirimidas na confecção do gabarito; 

Depois da construção das treliças sempre obedecendo às medidas do gabarito, as mesmas serão 

desmontadas e transportadas para o local definitivo, onde será feita a pré-furação, ajustes e instalação 

dos elementos de fixação (grampos, conectores e emendas etc); 

Todos elementos metálicos de fixação deverão ser confeccionados em aço ASTM – A – 36  com 

¼” ou Ø 6,3 mm de espessura, os elementos serão confeccionados com as dimensões do desenho de 

projeto, com furação gabaritada na fábrica, para evitar transtornos na montagem por falta de 

calibração dos furos; 

As treliças serão montadas uma de cada vez para evitar que elementos estruturais de uma sejam 

montados em outra, os elementos estruturais deverão ser numerados de forma que depois de 

desmontados e transportados para o local definitivo, os elementos não sejam montados em treliças 

diferentes; 

A distância  entre as terças deverá ser no máximo 1,50 m, para se evitar flechas pronunciadas nos 

caibros e, conseqüentemente, um aspecto antiestético. As emendas das terças serão posicionadas 

sobre o banzo superior sempre no eixo dos pontaletes, as terças serão posicionas partindo da 

cumeeira até chegar ao frechal, as quantidades e o posicionamento deverão ser aqueles indicados nos 

desenhos de projeto;  

Os caibros serão fixados nas terças através de pregos de aço, partindo sempre da cumeeira para o 

beiral, o primeiro passo será o esquadrejamento do tramo entre a cumeeira e o frechal, depois deste 

processo os caibros serão distribuídos através de galgas bitoladas com as dimensões dos desenhos de 

projeto. 

As ripas serão fixadas nos caibros através de pregos de aço, partindo sempre do beiral para a 

cumeeira, o primeiro passo será o esquadrejamento das ripas com a cumeeira, depois deste processo 

as ripas serão distribuídas através de galgas bitoladas com as dimensões dos desenhos de projeto. 

Após a montagem da estrutura da cobertura, antes da colocação das telhas, toda madeira que 

compõe a estrutura da cobertura será imunizada com produto a base de naftenato de zinco e 

tribomofenol, cuidados especiais deverão ser tomados na aplicação do produto, por tratar-se de 

produto com segurança e manuseio código 4, os colaboradores envolvidos deverão usar 

equipamentos de segurança (máscara, luvas de borracha, óculos especiais, além de capacete). 
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9.2. Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e 

areia) para telhado com até 2 águas, inclusive transporte e Telhamento com telha cerâmica 

tipo plan, com até 2 águas, incluso transporte vertical 

Serão aplicadas telhas de barro cozidas, tipo romana, de primeira qualidade, sobre ripões de 

madeira fixados em estrutura de concreto. - Dimensões aproximadas: Comprimento 40cm x Largura 

20cm. 

Aplicação de telhas de barro cozidas, de primeira qualidade, fixadas com fios de cobre ou arame 

de aço galvanizado sobre ripas de madeira de 1,5x5cm, apoiados em madeiramento de telhado e 

fixados em estrutura de concreto. Todas as peças de madeira receberão 2 demãos de tinta de verniz. 

As fixações com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme descritas na sequencia de 

execução. 

 

10. REVESTIMENTO 

10.1. Fornecimento e aplicação de argamassa de cimento e areia na proporção volumétrica 

1:3 para chapisco, 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. 

 

10.2. Fornecimento e aplicação de argamassa de cimento e areia na proporção volumétrica 

1:2:8 para emboço e Fornecimento e aplicação de argamassa de cimento e areia na 

proporção volumétrica 1:2:8 para emboço 

Será aplicado sobre a superfície chapiscada, nas paredes internas e externas, onde terão 

revestimento cerâmico (pastilhas ou azulejos), uma camada de argamassa denominada emboço, 

composto de cimento, cal e areia na proporção volumétrica de 1:2:6, com espessura de 20 mm, sendo 

tolerada em casos excepcionais e mediante autorização prévia, a espessura máxima de 25 mm.  

O acabamento da camada de emboço será rústico de forma a facilitar a aderência da argamassa 

industrializada. 

 

10.3. Revestimento e assentamento de revestimento cerâmico para paredes internas com 

placas tipo esmaltada extra de dimensões 20 x 20 cm 

As paredes internas do WC e da cozinha serão revestidas até a altura de 180 cm do piso acabado 

ou como especificado em projeto arquitetônico, com cerâmica, dimensões, 20 x 20 cm, PEI IV - 

COF-I, assentada com argamassa colante industrializada, inclusive rejuntamento na cor cinza platina, 

devendo obedecer às prescrições contidas no projeto. A cerâmica 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 que se evitem 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.   
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Antes do assentamento serão verificadas todas as tubulações elétricas e hidráulicas, quanto a suas 

posições e funcionamento. Quando recortadas para passagem de conexões, terminais, caixas de luz, 

registros, torneiras e outros elementos das instalações, o material cerâmico não deverá apresentar 

rachaduras e/ou emendas e as aberturas de passagens não devem ultrapassar os limites dos acessórios 

de acabamento dos respectivos aparelhos. 

A cerâmica será assentada com argamassa industrializada. A espessura das juntas será uniforme, 

igual a 3 mm em conformidade com o desenho de projeto.  

Imediatamente após a colocação das peças cerâmicas, será removido todo e qualquer excesso de 

argamassa aderente à superfície de acabamento. Antes do rejuntamento, será verificado o 

alinhamento e o nivelamento das placas, de modo a evitar ressaltos entre uma placa e outra, bem 

como a irregularidades das arestas, o alinhamento e o prumo das paredes revestidas. 

Após o teste de percussão a peça cerâmica que apresentar sonoridade diferente será retirada, e em 

seguida o local será preparado para receber outra peça com as mesmas características da anterior. 

O rejuntamento será executado com argamassa industrializada, seguindo criteriosamente as 

orientações do fabricante e em seguida, será removido o excesso de argamassa de rejuntamento. 

Após a cura da argamassa de rejuntamento, as superfícies cerâmicas serão lavadas com sabão 

neutro, água limpa e auxílio de escova de nylon e vassoura de piaçava. 

 

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

11.1. Revisão geral em toda a rede elétrica, inclusive trocas de lâmpadas e tomadas e 

interruptores  

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. 

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. 

 

Deverão ser executados 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. 
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12. SERVIÇOS DIVERSOS 

12.1. Execução de limpeza final da obra com retirada de entulho para bota fora 

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. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 09: REFORMA DA EMEF SÃO SEBASTIÃO.  
  

9.1 PLANILHA QUANTITATIVO DE PREÇOS   
OBRA: REFORMA EMEF SÃO SEBASTIÃO 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PACAJÁ 

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

PREÇOS 

UNIT. S/ 
BDI 

UNIT. C/ 
BDI 

TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 SINAPI 98525 
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 
VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

m² 300,00 R$ 0,24  R$ 0,30  R$ 90,00  

1.2 SINAPI 97647 
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

m² 131,61 R$ 2,51  R$ 3,09  R$ 406,67  

Subtotal item 1  R$ 496,67  

 
2 ESTRUTURUAL  

2.1 SEDOP 50729 
CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. 
BRANCA - PILAR (0,15X0,20X3,00) - 7 UNID 

m³ 0,63 
R$ 

2.359,68  
R$ 

2.902,41  
R$ 

1.828,52  

Subtotal item 2  
R$ 

1.828,52  

3 PAREDES E PAINEIS 

3.1 SINAPI 87495 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO 

m² 11,25 R$ 66,55  R$ 81,86  R$ 920,93  

3.2 SINAPI 87871 

CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS 
DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM 
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL 

m² 22,50 R$ 12,27  R$ 15,09  R$ 339,53  

3.3 SINAPI 87530 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS 

m² 28,50 R$ 31,18  R$ 38,35  
R$ 

1.092,98  

Subtotal item 3  
R$ 

2.353,44  

4 COBERTURA 

4.1 SINAPI 92539 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

m² 131,61 R$ 50,93  R$ 62,64  
R$ 

8.244,05  

4.2 SINAPI 94189 
TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE 
ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL 

m² 131,61 R$ 27,09  R$ 33,32  
R$ 

4.385,25  

Subtotal item 4  
R$ 

12.629,30  
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5 PINTURA  

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

m² 383,00 R$ 13,01  R$ 16,00  
R$ 

6.128,00  

Subtotal item 5  
R$ 

6.128,00  

6 ESQUADRIAS  

6.1 SINAPI 90789 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 
OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE 
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

un 2,00 
R$ 

539,59  
R$ 

663,70  
R$ 

1.327,40  

6.2 SINAPI 100666 

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU 
EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 
2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, 
ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

un 3,00 
R$ 

561,59  
R$ 

690,76  
R$ 

2.072,28  

Subtotal item 6  
R$ 

3.399,68  

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

7.1 SEDOP 170081 
Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W 
(6 PONTOS DE LUZ, 6 PONTOS DE FORÇA) 

PT 5,00 
R$ 

184,48  
R$ 

226,91  
R$ 

1.134,55  

7.2 SEDOP 170692 Ponto p/ ventilador de teto (c/ fiaçao) PT 3,00 R$ 85,21  
R$ 

104,81  
R$ 314,43  

Subtotal item 7  
R$ 

1.448,98  

8 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

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

UN 6,00 R$ 10,46  R$ 12,87  R$ 77,22  

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

m² 5,00 R$ 22,73  R$ 27,96  R$ 139,80  

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

UN 2,00 
R$ 

177,50  
R$ 

218,33  
R$ 436,66  

Subtotal item 8  R$ 653,68  

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

9.1 SINAPI 99811 LIMPEZA geral m² 150,00  R$ 2,61  R$ 3,21  R$ 481,50  

Subtotal item 9  R$ 481,50  

 

TOTAL GERAL DA PLANILHA 
R$ 

29.419,77  

 
 
 

 
Eng. Thalyson Felipe I. A. Sandim  

 
                                                                                 Jaciane Sousa Oliveira 

 

 
CREA - PA nº 151812172-1  

 
                                                                                 Secretária Mulnicipal de Educação 

 

   
                                                                                   Decreto nº 100/2018 

  



Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 
Secretaria Municipal de Educação 

Fundo Municipal de Educação 

CNPJ: 28.533.284/0001-09 

CONVITE-02/2020-03-SEMED 

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

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

 

9.2 CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO   
OBRA: REFORMA EMEF SÃO SEBASTIÃO 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PACAJÁ 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM 
PERIODO DE EXECUÇÃO 

1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 
% da 
Obra 

Semana Semana Semana 

SERVIÇO VALOR (R$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 496,67  
100% 

  1,69% 
R$ 496,67  R$ -  R$ -  

2 ESTRUTURUAL  R$ 1.828,52  
100% 

  6,22% 
R$ 1.828,52  R$ -  R$ -  

3 PAREDES E PAINEIS R$ 2.353,44  
100% 

  8,00% 
R$ 2.353,44  R$ -  R$ -  

4 COBERTURA 
R$ 

12.629,30  

80% 20% 
 

42,93% R$ 
10.103,44  

R$ 2.525,86  R$ -  

5 PINTURA  R$ 6.128,00   
50% 50% 

20,83% 
R$ -  R$ 3.064,00  R$ 3.064,00  

6 ESQUADRIAS  R$ 3.399,68   
100% 

 11,56% 
R$ -  R$ 3.399,68  R$ -  

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 1.448,98   
100% 

 4,93% 
R$ -  R$ 1.448,98  R$ -  

8 
SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO 
R$ 653,68    

100% 
2,22% 

  
R$ 653,68  

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 481,50    
100% 

1,64% 

  
R$ 481,50  

VALOR DO CRONOGRAMA (R$) 
R$ 

29.419,77  
R$ 

14.782,07  
R$ 

10.438,52  
R$ 

4.199,18  100,00% 

PERCENTUAL DO PERIODO (%) 100,00% 50,25% 35,48% 14,27% 

                
 
         

 
Eng. Thalyson Felipe I. A. Sandim  

 
Jaciane Sousa Oliveira 

 

 
CREA - PA nº 151812172-1  

 
Secretária Mulnicipal de Educação 

 

   
Decreto nº 100/2018 
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9.3 COMPOSIÇÃO DE BDI   
OBRA: REFORMA EMEF SÃO SEBASTIÃO 

LOCAL: MUNICÍPIO DE PACAJÁ 

  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% 

  
 

 

 
 

Variáveis Constantes da Fórmula 

= 22,67% 
 

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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9.4 MEMORIAL DESCRITIVO   

REFORMA DA EMEF SÃO SEBASTIÃO 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Estas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento se aplicam às obras de 

construção da EMEF SÃO SEBASTIÃO, 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. 
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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. 

 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; 
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 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. 

 

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. INFORMAÇÕES DAS OBRAS 

a. REFORMA DA EMEF SÃO SEBASTIÃO 
Escola padrão rural de alvenaria com três salas de aula, localizada na Zona Rural do 

município, com área total construída de 184,74m². 

A construção será realizada em área determinada pela fiscalização. 

Bem como todos os serviços especificados em projeto e planilha orçamentária. 

 
IV. ITENS DA PLANILHA 

SERVIÇO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES   

1.1 
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DO ÁREA A SER 

CONSTRUIDA 

1.2 

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 

CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO 

SERVIÇO DE REMOÇÃO DAS TELHAS EXISTENTES 

2 ESTRUTURUAL  
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2.1 
CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA - PILAR (0,15X0,20X3,00) - 7 UNID 

SERVIÇO DE CONCRETO ARMADO PARA OS ELEMENTOS 

ESTRUTURAIS A SEREM CONSTRUIDOS COMO INDICADO EM 

PROJETO 

3 PAREDES E PAINEIS 

3.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

SERVIÇO DE FECHAMENTO EM MADEIRA DAS PAREDES QUE 

COMPREENDEM A AREA DA ESCOLA 

3.2 

CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE 

CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM 

DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL 

SERVIÇO DE CHAPISCO APLICADO DE FORMA MANUAL 

3.3 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 

SERVIÇO DE CONCRETAGEM DO EMBOÇO PARA RECEBIMENTO 

DE PINTURA 

4 COBERTURA 

4.1 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL 

SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA EM MADEIRA PARA 

RECEBIMENTO DA TELHAS QUE COMPREENDEM A ESTRUTURA 

DE COBERTURA DA ESCOLA E DOS BANHEIROS 

4.2 
TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DA COBERTURA DA AREA 

DA ESCOLA E DOS BANHEIROS 

5 PINTURA  

5.1 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

SERVIÇO DE PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNA DA 

ESCOLA E DA PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS DOS BANHEIROS 

6 ESQUADRIAS  

6.1 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 

MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 

70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS PORTAS NOS PONTOS INDICADOS 

NO PROJETO ARQUITETONICO DAS AREAS DA ESCOLA E DOS 

BANHEIROS 

6.2 

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE 

ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS 

PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS JANELAS NOS PONTOS INDICADOS 

NO PROJETO ARQUITETONICO DAS AREAS DA ESCOLA E DOS 

BANHEIROS 

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

7.1 
Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W (6 

PONTOS DE LUZ, 6 PONTOS DE FORÇA) 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ E PONTOS DE 

FORÇAS NOS PONTOS A SER INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO  
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7.2 Ponto p/ ventilador de teto (c/ fiaçao) 
SERVIÇO DE INTALAÇÃO DOS PONTOS PARA RECEBER OS 

VENTILADORES 

8 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

8.1 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* 

CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

Deverá ser realiada a instalação dos elementos de 

segurança indicados nas planilhas orçamentárias 8.2 
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, 

BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS 

8.3 
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO 

QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC 

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

9.1 LIMPEZA geral LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 
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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: 

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 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. 

 

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;  



Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 
Secretaria Municipal de Educação 

Fundo Municipal de Educação 

CNPJ: 28.533.284/0001-09 

CONVITE-02/2020-03-SEMED 

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

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

 

 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 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 
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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;  

 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; 
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 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 

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. 
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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 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 
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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 
 

2.2. Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores 

Limpeza do terreno, retirando a vegetação existente com o corte de arbustos, remoção de 

galhos, raízes e entulhos de qualquer natureza, sempre atendendo ao disposto na legislação, normas 

ou diretrizes ambientais; 

É de responsabilidade da contratada, se necessário, a obtenção de autorização legal para a 

remoção de árvores de porte; 

Somente podem ser removidas arvores totalmente prejudicadas pela implantação da obra ou 

especificamente indicadas em projeto, sendo também a implantação das instalações do canteiro de 

obras estudada de modo a evitar a remoção desnecessária de arvores de porte; 

Executar manual e/ou mecanicamente os serviço de: roçado, capina, destocamento e remoção, 

inclusive troncos, raízes e entulhos; 
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Não é permitida a queima de materiais proveniente da limpeza do terreno; 

Na limpeza, devem ser regularizadas as áreas não previstas para movimento de terra, com 

desníveis de ate 20 cm, visando o fácil escoamento de águas pluviais; 

Os serviços de limpeza poderão ser recebidos se, atendidas as condições de execução, a área 

se encontrar em condições de inicio de terraplanagem ou locação de obra; 

A fiscalização estará baseada no controle visual da qualidade do serviço executado, em 

conformidade ao projeto e as normas ambientais vigentes. Não será permitida a permanecia de 

entulhos resultantes da execução do serviço em áreas adjacentes ao canteiro, ou em locais em que 

causem prejuízo ao deslocamento, ou a drenagem natural. 

 

3. ESTRUTURAL 

3.1. Concreto armado FCK=20MPA c/ forma mad. Branca – pilar (0,15x0,20x3,00) – 

7 unid 

A mistura do concreto deverá obedecer às prescrições da NBR 6118 e NBR 7212, não sendo 

permitido de forma alguma, o amassamento manual. A dosagem mínima é a fixada em projeto. O 

concreto deverá ser preparado no canteiro de obras ou em central dosadora, sendo que para pequenos 

volumes, e peças não estrutural poderá ser utilizada betoneira, mas as resistências deverão atender ao 

determinado em projeto, e deverá haver o ensaio do concreto e posterior laudo garantindo assim que 

o concreto atendeu as exigências do projeto. 

O procedimento necessário para um preparo satisfatório da superfície da fundação, sobre a qual o 

concreto será lançado, é governado pelas exigências de projeto e pelas condições e tipo do material 

de fundação. 

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as cavas deverão 

ser cuidadosamente limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como: 

madeiras, solos carreados por chuvas, etc. 

Em caso de existência de água nas valas de fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo 

permitida sua concretagem antes dessa providência. O fundo da vala deverá ser recoberto com uma 

camada de brita 01 de aproximadamente 3 cm. 

As formas, caso existam, atenderão as dimensões de projeto e deverão possuir rigidez suficiente 

para não se deformarem quando submetidas às cargas provenientes da concretagem e as formas 

poderão ser de madeira ou metálicas, e os escoramentos também poderão ser metálicos e ou de 

madeira ficando a critério da CONTRATADA. 

Na retirada da forma e escoramento devem ser obedecidas as prescrições da NBR 6118 e NBR 

7678. Na desforma não será permitido o apoio de qualquer ferramenta no concreto, tais como 

alavancas, pés de cabra, etc. 

Todas as vigas baldrames deverão ser impermeabilizadas com 03 demãos de produto cristalizante 

VIAPLUS 1000 da marca Viapol, ou similar de igual ou superior qualidade. 

A estrutura a ser construída será em concreto armado, devendo ser executada em estrita 

observância às disposições do projeto estrutural fornecido pelo CONTRATANTE e obedecendo as 

normas técnicas em vigor (ABNT – NBR 6118 (NB-1), NBR 6120 (NB-5) e demais normas 

correlatas). 

As indicações de quantidade – volume de concreto peso de ferro e área de forma apresentadas na 

planilha de orçamento são estimativas e servem apenas como base. Cabe a CONTRATADA, baseada 

em sua experiência, mensurar levantar todo o quantitativo verificando e estabelecido em projeto, não 

cabendo posteriores alegações de desconhecimento e ou pleito de terno aditivo de contrato onde não 

serão pagos aditivos por quantificação a menor na planilha fornecida, a obra deverá ser entregue na 

sua totalidade. 
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Os serviços em concreto armado deverão ser executados conforme estabelecidos no projeto, 

seguindo-o fielmente. Deverão servir como referências as normas técnicas brasileiras vigentes, 

conforme prescritas pela ABNT. 

Nenhum elemento estrutural poderá ser concretado sem a prévia e minuciosa verificação por 

parte do responsável técnico de execução da obra. Qualquer dúvida quanto a montagem das 

armaduras, formas e escoramento, o projetista deve ser consultado. Nesta inspeção deverão ser 

observadas as características das armaduras, fôrmas, bem como a correta colocações das tubulações 

destinadas ás instalações. 

Deve-se, durante a execução da obra, verificar alguns cuidados em relação ao concreto, tais como 

saber transportar, estocar e manusear os materiais e peças sem que sofram estragos ou perdas. 

Deve-se ainda ter total respeito ao projeto estrutural, no que diz respeito às notas indicadas nas 

folhas, assim como respeitar o prazo adequado para retirada de escoramento. 

As barras deverão sempre ser dobradas a frios sem utilização de maçaricos. As mesmas deverão 

se limpas de qualquer substância que prejudique a ardência. A limpeza não poderá ser feita na forma. 

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser utilizado com os raios de curvaturas 

previsto no projeto (vide detalhe indicado no mesmo). As barras de aço das armações deverão estar 

limpas e escovadas, e mantidas convenientemente afastadas entrei si e das formas, conforme 

prescrições da NBR 6118/2003. 

As emendas por traspasse deverão ser executadas de conformidade com projeto executivo. As 

emendas por soldas, caso ocorram, deverão ser executadas em conformidade com a norma NBR 

6118/2003. 

 

4. PAREDES E PAINEIS 

4.1. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm 

(espessura 9cm) de paredes com área liquida menor que 6m² sem vão e argamassa de 

assentamento 

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. 

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. 

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. 
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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. 

 

4.2. Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas, 

com desempenadeira dentada. argamassa industrializada com 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. 

 

4.3. Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo 

manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com 

execução de taliscas 

Será aplicado sobre a superfície chapiscada, nas paredes internas e externas, onde recebera a 

pintura, uma camada de argamassa denominada emboço, composto de cimento, cal e areia na 

proporção volumétrica de 1:2:6, com espessura de 20 mm, sendo tolerada em casos excepcionais e 

mediante autorização prévia, a espessura máxima de 25 mm.  

O acabamento da camada de emboço será rústico de forma a facilitar a aderência da tinta acrílica. 

 

5. COBERTURA 

5.1. Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 

águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical 

A estrutura de madeira de lei para cobertura da edificação será, confeccionada em conformidade 

com os desenhos de projeto obedecendo às prescrições da NBR 7190 – Projeto de estruturas de 

madeira. Todos os procedimentos de não conformidade na execução do projeto de cobertura serão 

solucionados através dos dispostos contidos na referida NBR. 

A madeira serrada e beneficiada para emprego definitivo será de lei, seca a sombra, isenta de 

branco, caruncho ou broca. A Contratada fará pesquisa na região onde esta sendo executada a obra e 

detectará a madeira com maior predominância no mercado local dentre as indicadas na Especificação 

Técnica e informará a Prefeitura Municipal de Pacajá através de documento, (tabela de 

propriedades físicas e mecânicas) da madeira a ser utilizada, após a aprovação, será vedada a 

utilização de outra espécie de madeira na estrutura da cobertura. As peças de madeira a serem 

utilizadas serão retilíneas isentas de trincas ou defeito que a venham prejudicar a integridade do 

projeto. 

A madeira utilizada para confeccionar a treliça triangular deverá ser com uma das essências 

vegetais indicada no quadro abaixo. E após a escolha da essência vegetal e aprovada pela 

fiscalização  será vedada a utilização de outra essência na construção dos mesmos elementos 
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estruturais (Treliças e Tramo). Quando se tratar de outro bloco na mesma construção poderá ser 

permitido o uso de outra essência desde que seja respeitada a regra anteriormente descrita. 

Para construção das treliças (tesoura) e do tramo (engradamento). A Contratada deverá seguir os 

seguintes procedimentos: 

Contratada solicita a liberação dos serviços inerentes à estrutura de cobertura; 

A Prefeitura Municipal de Pacajá providenciará a liberação com pedido de confecção de 

gabarito com todas as características do desenho de projeto, o gabarito será confeccionado em réguas 

de madeira de 2,5 cm de espessura por 12 cm de largura; 

A Contratada providenciará a confecção e solicitará aprovação, se confirmada a aprovação por 

parte da Fiscalização as treliças serão liberadas para construção, ressaltamos que as duvidas 

relacionadas ao projeto serão dirimidas na confecção do gabarito; 

Depois da construção das treliças sempre obedecendo às medidas do gabarito, as mesmas serão 

desmontadas e transportadas para o local definitivo, onde será feita a pré-furação, ajustes e instalação 

dos elementos de fixação (grampos, conectores e emendas etc); 

Todos elementos metálicos de fixação deverão ser confeccionados em aço ASTM – A – 36  com 

¼” ou Ø 6,3 mm de espessura, os elementos serão confeccionados com as dimensões do desenho de 

projeto, com furação gabaritada na fábrica, para evitar transtornos na montagem por falta de 

calibração dos furos; 

As treliças serão montadas uma de cada vez para evitar que elementos estruturais de uma sejam 

montados em outra, os elementos estruturais deverão ser numerados de forma que depois de 

desmontados e transportados para o local definitivo, os elementos não sejam montados em treliças 

diferentes; 

A distância  entre as terças deverá ser no máximo 1,50 m, para se evitar flechas pronunciadas nos 

caibros e, conseqüentemente, um aspecto antiestético. As emendas das terças serão posicionadas 

sobre o banzo superior sempre no eixo dos pontaletes, as terças serão posicionas partindo da 

cumeeira até chegar ao frechal, as quantidades e o posicionamento deverão ser aqueles indicados nos 

desenhos de projeto;  

Os caibros serão fixados nas terças através de pregos de aço, partindo sempre da cumeeira para o 

beiral, o primeiro passo será o esquadrejamento do tramo entre a cumeeira e o frechal, depois deste 

processo os caibros serão distribuídos através de galgas bitoladas com as dimensões dos desenhos de 

projeto. 

As ripas serão fixadas nos caibros através de pregos de aço, partindo sempre do beiral para a 

cumeeira, o primeiro passo será o esquadrejamento das ripas com a cumeeira, depois deste processo 

as ripas serão distribuídas através de galgas bitoladas com as dimensões dos desenhos de projeto. 

Após a montagem da estrutura da cobertura, antes da colocação das telhas, toda madeira que 

compõe a estrutura da cobertura será imunizada com produto a base de naftenato de zinco e 

tribomofenol, cuidados especiais deverão ser tomados na aplicação do produto, por tratar-se de 

produto com segurança e manuseio código 4, os colaboradores envolvidos deverão usar 

equipamentos de segurança (máscara, luvas de borracha, óculos especiais, além de capacete). 

 

5.2. Telhamento com telha de concreto de encaixe, com até 2 águas, incluso transporte 

vertical 

Serão aplicadas telhas de barro cozidas, tipo romana, de primeira qualidade, sobre ripões de 

madeira fixados em estrutura de concreto. - Dimensões aproximadas: Comprimento 40cm x Largura 

20cm. 

Aplicação de telhas de barro cozidas, de primeira qualidade, fixadas com fios de cobre ou arame 

de aço galvanizado sobre ripas de madeira de 1,5x5cm, apoiados em madeiramento de telhado e 

fixados em estrutura de concreto. Todas as peças de madeira receberão 2 demãos de tinta de verniz. 
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As fixações com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme descritas na sequencia de 

execução. 

 

6. 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. 

 

6.1. 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. 
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7. ESQUADRIAS 

7.1. Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou 

média, 70x210cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma 

expansiva - fornecimento e instalação e Janela de madeira (pinus/eucalipto ou equiv.) de 

abrir com 4 folhas (2 venezianas e 2 guilhotinas para vidro), com batente, alizar e 

ferragens. exclusive vidros, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação 

As esquadrias (janelas e portas) serão de madeira na cor natural, fixadas na alvenaria, em vãos 

requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverão ter espessura mínima 6mm e ser 

temperados nos casos de painéis maiores.  

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 colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as 

alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. 

As esquadrias serão fixadas em vergas de concreto com 0,10m de espessura embutidas na 

alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relação as laterais das janelas/portas. 

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. 

 

8. 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. 

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. 

Deverão ser executados 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 
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serviço ou julgue necessário os serviços deverão ser refeitos não cabendo nenhum custo adicional à 

Contratante. 

 

9. SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO 

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no canteiro de obras ou 

local de entrega, através de processo visual. Quando necessário e justificável, o Contratante poderá 

enviar um inspetor, devidamente qualificado, para testemunhar os métodos de ensaios requeridos 

pelas Normas Brasileiras. Neste caso o fornecedor ou fabricante deverá ser avisado com antecedência 

da data em que a inspeção será feita. 

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deverá seguir a descrição constante 

da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificações de materiais e 

serviços. 

A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á, basicamente, no 

atendimento às observações descritas a seguir, quando procedentes: 

 Verificação da marcação existente, conforme solicitada na especificação de materiais; 

 Verificação da quantidade da remessa; 

 Verificação do aspecto visual, constatando a inexistência de amassaduras, deformações, 

lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possíveis; 

 Verificação de compatibilização entre os elementos componentes de um determinado 

material.  

Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições observadas serão rejeitados. 

Os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo deverão ser 

acondicionados em local seco e coberto. Os tubos de PVC, aço, ferro fundido e cobre deverão ser 

estocados em prateleiras, separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios 

quantos forem necessários para evitar deformações causadas pelo peso próprio. As pilhas com tubos 

com bolsas ou flanges deverão ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientação das 

extremidades. 

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a 

verificar se o material localizado em camadas inferiores suportará o peso nele apoiado. 

 

9.1. 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. 

 

9.2. Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) de 6kg, classe 

BC 

A altura de instalação deve ser de 1,60m do piso acabado até sua parte superior. 

Sinalizar o local onde for instalado, coforme desenho constante no manual de identidade visual. 

Deve ser instalados em ponto visíveis (áreas comuns), com percursos mínimos em caso de fogo, e 

protegidos de intempéries e de raios solares. 
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10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

10.1. 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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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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ANEXO II – CARTA-CREDENCIAL 

(MODELO) 
 
 
 
À: Comissão Permanente de Licitação 
 
Ref: Edital de CONVITE Nº 002/2020-03/SEMED.  
 
OBJETO: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PERTINENTE PARA 

CONSTRUÇÃO REFORMAS DE ESCOLAS NA ZONA RURAL, MURO NA SEDE DA SEMED E REFORMA 

DE QUADRA DE ESPORTES. 

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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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE 

(CASO SE ENQUADRE) 

(MODELO) 

 

À: Comissão Permanente de Licitação 
 
Ref: Edital de CONVITE Nº 002/2020-03/SEMED.  
 
OBJETO: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PERTINENTE PARA 

CONSTRUÇÃO REFORMAS DE ESCOLAS NA ZONA RURAL, MURO NA SEDE DA SEMED E REFORMA 

DE QUADRA DE ESPORTES. 

 

 

 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 Edital do Convite 

nº 002-2020-03-SEMED. , sob as penas da lei, para fins do disposto no art.3º da Lei 

Complementar 123/2006, que: 

 

a) Se enquadra como (  ) MICROEMPRESA-ME ou (  ) EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE-EPP; 

 

b) A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I e II do art. 3º 

da Lei Complementar 123/2006; 

 

c) Não tem nenhum dos impedimentos do §4º do art.3º da mesma lei, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e data ____________________ 

 

 

 

______________________________________ 

Nome e CPF do representante legal da empresa 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º 
DA CF 

 
(MODELO) 

 
 
À Comissão Permanente de Licitação-SEMED. 
 
Ref: Edital de CONVITE Nº 002/2020-03/SEMED – FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO.  
 
OBJETO: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PERTINENTE PARA 

CONSTRUÇÃO REFORMAS DE ESCOLAS NA ZONA RURAL, MURO NA SEDE DA SEMED E REFORMA 

DE QUADRA DE ESPORTES. 

 

 

 
 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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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE 

FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

(MODELO) 

 

 

À Comissão Permanente de Licitação 

 

Ref: Edital de CONVITE Nº 002/2020-03/SEMED – FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO.  
 
OBJETO: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PERTINENTE PARA 

CONSTRUÇÃO REFORMAS DE ESCOLAS NA ZONA RURAL, MURO NA SEDE DA SEMED E REFORMA 

DE QUADRA DE ESPORTES. 

 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) 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DOS SERVIÇOS 
(MODELO) 

 

Ref: Edital de CONVITE Nº 002/2020-03/SEMED – FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO.  
 
 
OBJETO: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PERTINENTE PARA 

CONSTRUÇÃO REFORMAS DE ESCOLAS NA ZONA RURAL, MURO NA SEDE DA SEMED E REFORMA 

DE QUADRA DE ESPORTES. 

 

 

Eu _______________________________(nome), inscrito(a) no CPF / CNPJ sob o n.º 

_____________, referindo-se ao disposto no art. 30, inciso III, da Lei nº 8.666/1993, declara 

que tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações 

relacionadas ao objeto da prestação de serviços de que o Edital acima indicado e os seus 

Anexos tratam. 

 

 

 

Local e data ____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Assinatura e Nome  

(no caso de se tratar de representante legal do(a) requerente, complementarmente indicar: Por 

Procuração / Sócio Gerente / Sócio / .......) 
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ANEXO VII – 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 28.533.284/0001-09, 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 

CONVITE nº 01/2020-03/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 Contratação de pessoa jurídica do no ramo 

pertinente para fornecimento de mão de obra e reforma nas instalações do centro Educacional Elcione 

Barbalho. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

 

 1.  Os serviços ora contratados  compreendem as especificações, descritas nos Anexos do 

edital da CONVITE nº 002/2020-03/SEMED, partes integrantes deste Contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

 

 1. 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 em 90 dias. 

 

  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 

 

 1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização da CONVITE  nº  002/2020-

03/SEMED. 

 2. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado 

no processo licitatório nº  002/2020-03/SEMED, tomando como base o disposto no artigo 45, 

parágrafo 1°,inciso I, da Lei n° 8.666/93. 

 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SEMED  

ADMINISTRAÇÃO: 2017/2020 
 

CONVITE Nº 002/2020-03/SEMED 
============================================================================= 

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

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

 

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-se-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 

 

 1. A vigência deste Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigerá até 31 de 

Dezembro de 2020, 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 CONVITE nº 002/2020-03/SEMED; 
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  1.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações 

constantes dos Anexos do Edital da CONVITE nº 002/2020-03/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 da 

CONVITE  nº 002/2020-03/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; 

 

  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 
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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 

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 CONVITE nº 002/2020-03/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 CONVITE nº 002/2020-

03/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; 
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  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 CONVITE nº 002/2020-03/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 

 

  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: 
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  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. 

 

 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 CONVITE 

nº 02/2020-03/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. 
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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. 

 

 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 SÉXTA - 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. As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão 

por conta dos recursos oriundos do Tesouro Municipal (recursos próprios) e FUNDEB, conforme 

dotação orçamentária a seguir: 

 

 Exercício 2020; 

 Atividade 2.027. Manutenção da Secretaria Municipal de Educação; 

 Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações. 

 

 Exercício 2020; 

 Atividade 2.034. Manutenção do Ensino Fundamental-40%; 

 Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações. 

 

  1.1 - A despesa para os anos subseqüentes, 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 correnteou cheque 

nominal ao credor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos na 

CONTRATANTE. 

 

  1.1 - Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização; 

  1.2 - as medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte: 

 

   1.2.1 - quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SEMED  

ADMINISTRAÇÃO: 2017/2020 
 

CONVITE Nº 002/2020-03/SEMED 
============================================================================= 

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

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

 

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; 

 

   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 CONVITE nº 02/2020-03/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. 
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 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 

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 
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  1.3 - nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, 

salvo as supressões resultantes do acordo celebrado entre as partes. 

 

 2. Em caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e 

posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela CONTRATANTE pelos custos de aquisição 

regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos 

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 e em sua proposta. 

 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SEMED  

ADMINISTRAÇÃO: 2017/2020 
 

CONVITE Nº 002/2020-03/SEMED 
============================================================================= 

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

E-mail: semedlicpac@gmail.com 

 

 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 

CONVITE nº 02/2020-03/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. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA 

CONTRATADA 

 1. Este Contrato fica vinculado aos termos da CONVITE n.º  01/2020-03/SEMED, cuja 

realização decorre da autorização da CONTRATANTE, constante do processo licitatório n.º 01/2020-

03/SEMED, e aos termos das propostas da CONTRATADA. 
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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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ANEXO VIII -  CARTA PROPOSTA 

(MODELO) 

 

ÀO: MUNICÍPIO DE PACAJÁ – PARÁ 

 

At.te.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Prezado Senhores, 

 

- Após cuidadoso exame e estudo do CONVITE-002/2020-03-SEMED, em referência, com o 

qual concordamos, vimos apresentar nossa proposta de preços para SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO 

DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PERTINENTE PARA CONSTRUÇÃO REFORMAS DE ESCOLAS NA 

ZONA RURAL, MURO NA SEDE DA SEMED E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES., e concordamos 

plenamente com as Condições Estabelecidas no Edital de CONVITE-002/2020-03-SEMED, 

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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ANEXO IX – ORDEM DE SERVIÇO  
(MODELO) 

 

OBJETO: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PERTINENTE PARA 
CONSTRUÇÃO REFORMAS DE ESCOLAS NA ZONA RURAL, MURO NA SEDE DA SEMED E REFORMA 

DE QUADRA DE ESPORTES.  

 

ORDEM DE SERVIÇO Nº...../2020 – CONVITE Nº 002/2020-03/SEMED 

 

OBRA: Construção Civil 

SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PERTINENTE PARA CONSTRUÇÃO 
REFORMAS DE ESCOLAS NA ZONA RURAL, MURO NA SEDE DA SEMED E REFORMA DE QUADRA DE 
ESPORTES 

LICITAÇÃO MODALIDADE: CONVITE Nº 002/2020-03/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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

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 
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