
Setor de 
Licitações e Contratos 

EDITAL N° 004/2018-SELIC-PMM 
TOMADA DE PREÇOS TP-002/2018-SELIC-PMM 

(Processo Administrativo n° 2018.0103.0910/SELIC-PMM) 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

Objeto: SELEÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA A 

EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE EMPRETADA POR PREÇO GLOBAL, DA 

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DESTINADO À SEMED, 

LOCALIZADO NA RUA 12 DE OUTUBRO, S/N, BAIRRO CENTRO, NO 

MUNICÍPIO DE MELGAÇO/PA. 

RECIBO 

A Empresa CNPJ no. _._._/ __ -_ , retirou 
o Edital de N° , referente ao objeto 
______________ e deseja ser informada de quaisquer 
alterações, respostas a esclarecimentos e impugnações pelo e-mail : 

_____ ,aos_/ __ / __ 

Representante Legal 

OBS.: ESTE RECIBO DEVEF:A SER REMETIDO AO PREGOEIRO PELO E

MAIL: selicmelgaco@gmail.com PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES 

AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO I Setor de Licitações & Contratos 
CNPJ : 04.876.470/0001-741 Av. Senador Lemos , 2131 Centro- Melgaço- Pará 1 CEP: 68490-000 

www.melgaco.pa .gov.br I pmm@melgaco.gov.br 



Setor de 
Licitações e Contratos 

PREFEITURA DE 

MELGAÇO 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PARTE A- PREÂMBULO 

I. REGENCIA LEGAL: 
LEI FEDERAL N° 8.666/93, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM SUA REDAÇÃO ATUAL, E LEGISLAÇÃO 

PERTINENTE 

li. ORGÃOS INTERESSADOS: 

PMM /SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

III. MODALIDADE: IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO No: 

Tomada de Preços no 002/2018 2018.0103.0910/SELIC-PMM 

V. Finalidade da licitação/objeto: 
EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 
PRÉDIO DESTINADO À SEMED LOCALIZADA NA RUA 12 DE OUTUBRO S/N - CENTRO - MELGAÇO/PA 

VI. Tipo de licitação: VII. Regime de execução: 
( ) Por item 

Menor Preço ( ) Por lote EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

(X) Global 

IX. Local de abertura do certame: VIII. Prazo de vigência do contrato: 

4 (QUATRO) MESES 
Endereço: Av. Senador Lemos, 213 - Centro -
Melgaço/PA 

X. Data e horário para início da licitação: 

Data: 22 de janeiro de 2018 I Horário: 10:00 (dez) horas 

XI. Dotação orçamentária: 
Unidade Gestora: Ação Projeto/ Atividade: Elemento de despesa: 

02.05 12.361.0038.1-028 
Construção e Reforma e/ou Ampliação 

3.4.4.9.0.51.00.00 
de Unidades Escolares 

XII. Patrimônio líquido mínimo necessário: 

R$ 24.338,54 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) 

XIII. Local horário e responsável pelos esclarecimentos sobre este instrumento: 

Comissão e portaria de designação: Comissão Permanente de Licitação - 002/2018 

Endereço: Av. Senador Lemos, 2137- Centro- Melgaço/PA J Taxa de Recolhimento: R$ 50,00 

Horário: 8:00 às 18:00 Tel.: (91) 3637-1295 Fax: E-mail: Qmm© melgaco. Qa.gov .br 

XIV. Local, data e horário da visita técnica 

Endereço: Rua 12 de Outubro, s/n - Centro - Melgaço/PA 

Data: 17/01/2018 I Horário: das 8:00 às 14:00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO I Setor de Licitações & Contratos 
CNPJ : 04 .876.470/0001-741 Av. Senador Lemos, 2131 Centro- Melgaço- Pará 1 CEP: 68490-000 
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Setor de 
Licitações e Contratos 

1. OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por escopo o objeto descrito no item V do preâmbulo, conforme 
especificações, quantitativos e condições constantes no Anexo I deste Edital. 

1.2. O prazo de vigência do contrato, a contar da data da sua assinatura, está indicado no item VIII do 
preâmbulo, admitindo-se a sua prorrogação nos termos do inciso II do art. 57 da Lei Federal no 
8.666/1993, observado o estabelecido no§ 2° do art. 57 desta Lei. 

1.3. O tipo da licitação está indicado no item VI do preâmbulo. 

1.4. A contratação com a empresa vencedora obedecerá às condições da minuta de contrato constante 
do Anexo V deste Edital. 

1.5. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, 
não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 

1.6. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta da dotação orçamentária 
especificada no item XI do preâmbulo. 

1. 7. Os serviços objeto desta licitação não poderão sofrer solução de continuidade durante todo o prazo 
da sua vigência, devendo ser executados por empregados da contratada, sob a inteira 
responsabilidade funcional e operacional desta, mediante vínculo de subordinação dos trabalhadores 
para com a empresa contratada, sobre os quais manterá estrita e exclusiva fiscalização. 

2. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Somente serão admitidas a participar desta licitação as empresas que provem perante a comissão, 
na data da abertura da licitação, que atendem a todas as condições exigidas no edital para 
habilitação, observada a necessária qualificação e as demais exigências contidas neste Edital. 

2.2. Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de 
,·....._ participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda as declaradas inidôneas, na forma da lei. 

2.3. Fica impedida de participar desta licitação e de contratar com a Administração Pública a pessoa 
jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido 
penalidade de suspénsão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada 
inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida . 

2.4. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, 
celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, 
sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais. 

3. REGÊNCIA LEGAL DA LICITAÇÃO 

3.1. Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Federal n° 8.666/93 no que for 
pertinente. 

4. CREDENCIAMENTO 

4.1. Reputa-se credenciada a pessoa jurídica, cujo representante físico regularmente designado para 
representá-la no processo licitatório, comprove que cumpriu todos os ritos do credenciamento. 
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O credenciamento de soc1os far-se-á através da apresentação do ato constitutivo, estatuto ;~icip"\ 4.2. 

4.3. 

contrato social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição e posse 
dos administradores. 

O credenciamento 'de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por instrumento 
público ou particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo do ANEXO 
III, devendo ser exibida, no caso de procuração particular, a prova da legitimidade de quem outorgou 
os poderes. 

4.4. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma 
representação. 

4.5. Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cop1a 
autenticada ou cópia simples Jcompanhada do original, para que possa ser autenticada pela 
comissão. 

S. PROPOSTAS DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. QUANTO À FORMA E VALIDADE 

5 .1.1. Os documentos da proposta de preços e da habilitação deverão estar dispostos ordenadamente, 
contidos em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados, indevassados, os quais deverão estar 
rubricados pelo represente legal da empresa, ou por seu mandatário, devendo ser identificados no 
anverso a razão social da empresa, os Itens de II a V do preâmbulo, além da expressão, 
conforme o caso, Envelope A- Habilitação, ou Envelope B- Proposta de Preços. 

5.1.2. A proposta de preços deverá estar em original, datilografada ou digitada apenas no anverso, sem 
emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo 
representante legal da licitante, ou por seu mandatário, sendo necessária, nesta última hipótese, 
a juntada da procuração que contemple expressamente este poder. · 

5.1.3. Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados em original, cópia autenticada ou 
cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada pela comissão. 

5.1.4. As certidões extraídas pela internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade. 

5.2. PROPOSTA DE PREÇOS 

5.2.1. o proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes 
do Anexo I, em consonância com o modelo do Anexo II, expressando os valores em moeda 
nacional - reais e centavos, em duas casas decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas 
propostas alternativas. 

5.2..2. Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, será levado 
em conta este último. 

5.2.3. A proposta apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel 
cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, 
salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da contratada, como 
também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive 
ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, 
taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o 
fiel cumprimento pela contratada das obrigações. 
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5.2.7. 

5.2.8. 
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~;. ~ 
Os p:e_s;os cotados deve~ão. ser r:feridos à data ~e recebimento das propostas, considerand~~ici''"\~.,.., 
cond1çao de pagamento a v1sta, nao devendo, por 1sso, computar qualquer custo financeiro para o 
período de processamento das faturas. 

A proposta de preços terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada no 
item X do preâmbulo para início da sessão pública, facultado, porém, aos proponentes estender 
tal validade por prazo superior. 

Não será permitida previsão ae sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na 
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o 
fizer. 

Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento, nem propostas 
com preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos. 

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e ex1gencias deste 
Instrumento ou que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou com preços 
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua 
'viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com 
os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto 
do contrato. 

A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados. 

5.3. HABILITAÇÃO 

5.3.1. A Hab~litação Jurídica será comprovada mediante a apresentação: . 

a) de registro público no caso de empresário individual; 

b) em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com 
suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acom'panhados, 
quando for o caso, dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e 
investidura dos atuais administradores; 

c) no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais 
alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos 
comprobatórios de eleição e investidura dos atuais administradores; 

d) decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em fu11cionamento rio País, 
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir . . 

5.3.2. A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ ; 

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, re lativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

d) prova de regularidade para com a Fqzenda Federal através de certidão expedida pela Secretaria 
da Receita Federal e certidão l jé.\ dívida ativa da União, emitida pela Procuradoria da Fazenda 
Nacional; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJIELGAÇO I Setor de Licitações & Contratos 
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e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) mediant&,.:~ . . \ ~.,""' 
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apresentaçao do Certificado de Regularidade do FGTS- CRF. 

f) Prova .de regularidade com a Justjça do Trabalho mediante a ·apresentação da Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas. · · 

5.3.3. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos : 

a) comprovação de ·aptidão para· o desempenho de · atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de um ou 
mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado; 

b) indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 
realização do objeto da licitação, conforme modelo do Anexo VII; 

c) declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme modelo constante do Anexo VI; 

d) comprovação do licitante de qúe possui, em nome· da empresa, atestado de responsabilidade técnica 
para execução de serviço de cardcterísticas semelhantes às do objeto desta licitação ou de possui r, 
em seu quadro, e na data prevista para a entrega da proposta, detentor de tal atestado, profissional 
de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de tal 
atestado. · 

5.3.4. A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: 

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exerCicto social, já extgtvets e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser 
atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da 
apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O 
licitante apresentará, conforme o caso, publicação do Balanço ou cópia reprográfica das páginas 
do Livro Dfário onde foram tral")scritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os 
respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial; 

b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, 
com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização 
da licitação, prevista no item X do preâmbulo, caso o documento não consigne prazo de 
validade; 

c) comprovação de patrimônio líquido no montante mínimo indicado no item XII do preâmbulo, à 
data de apresentação das propostas, na forma da lei, admitida a sua atualização com base no INPC 
do IBGE, permitindo-se, na hipótese de licitação por lotes, a demonstração da qualificação 
individualizada para cada lote de interesse da proponente. Neste caso, ofertando a licitante 
proposta para mais de um lote, o patrimônio líquido exigido será a resultante da soma de tantos 
quantos forem os lotes ofertados. 

5.3.5. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 70 
da Constituição Federal, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a 
partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital. 

6. PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO 

6.1. FASE INICIAL 

6.1.1. A sessão de abertura das propostas terá início no dia, hora e local designados no item X do 
preâmbulo, devendo o representante da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando 
que possui os necessários poderes para a prática dos atos inerentes ao certame. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO I Setor de Licitações & Contratos 
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6.1.3. 

6.1.4. 

6.1.5 . 

6.1.6. 
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Concluída a fase de credenciamento, os licitantes entregarão o Envelope A -
Preços, e o Envelope B- Habilitação. 

I 

Iniciada a sessão de abertura das propostas, não mais cabe a desistência do licitante, salvo por 
motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela comissão. 

A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será rea lizada 
sempre em ato público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada 
pelos licitantes e pela comissão ou servidor responsável. 

Todos os documentos contidos nos envelopes serão rubricados pelos licitantes presentes e pela 
Comissão. 

O presidente da comissão fa rá, primeiramente, a abertura dos Envelopes A - Habilitação. A 
Comissão de Licitação, então, conferirá e examinará os documentos de habilitação bem como a 
autenticidade dos mesmos. A ausência de documentos e a apresentação dos documentos de 
habilitação em desacordo com o previsto no item 5.3 e seus subitens, inabilitará a proponente. 

6.1. 7. Se houver impugnação ou protesto por recurso, permanecerão fechados os envelopes de Proposta 
de Preços, sendo devidamente rubricados por todos os presentes, para serem, posteriormente 
recolhidos e guardados em poder da Comissão, até a designação de nova data para a abertura. 

6.1.8. Não havendo registro de protesto ou impugnação e desde que haja declaração expressa 
consignada em ata de renúncia a recurso ou a apresentação do termo de renúncia de todos os 
participantes, a Comissão prosseguirá no andamento dos trabalhos, procedendo à devolução dos 
envelopes fechados aos concorrentes desclassificados, contendo a respectiva documentação de 
Proposta de Preços, e procedendo a abertura dos envelopes "B" - PROPOSTA DE PREÇOS - das 
empresas classificadas. 

6. 1.9. O presidente da comissão fará, então, a abertura dos Envelopes B - Proposta de Preços, e verificará 
a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e espeç:if icações do 
instrumento convocatório com os preços correntes no mercado ou fixados pela Administração .ou 
por órgão oficial competente ou, ainda, com os constantes do sistema de registro de preços, 
quando houver, promovendo-se a desclassificação das · propostas desconformes ou incompatíveis. 

6.1.10. A Comissão julgará e classificará as propostas, de acordo com os critérios de avaliação constantes 
do ato convocatório, franqueando. a palavra para que os licitantes registrem em ata seus protestos 
ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo ser apreciados e decididos de imediato, sa lvo 
quando envolverem aspectos que exijam análise mais apurada. 

6.2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.2.1. Será adjudicado o objeto da licitação à empresa cuja proposta tenha o menor preço, em 
conformidade com o tipo de licitação definido no item VI do preâmbulo, desde que atenda a 
todos os requisitos exigidos para o pleno atendimento às condições deste Edital. 

6.2.2. No caso de empate entre duas cu mais propostas, será observado o disposto no § 2° do art. 45 
da Lei Federal no 8.666/93, procedendo-se, sucessivamente, a sorteio, em ato público, para o qual 
os licitantes serão convocados, através de aviso publicado no D.O.E., vedado qualquer outro 
critério de desempate. 

6.2.3 . Em caso de Sorteio lavrar-se-á ata específica. 
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7. RECURSOS 

7 .1. Será facultado aos licitantes, nos termos do art. 109 § 60 da Lei No. 8.666/93, interposição de 
recursos, conforme situações, prazo e condições ali estabelecidos, decaindo do direito, se 
ultrapassados os prazos previstos. . 

8. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

8.1. Depois de classificadas as propostas e concluída a fase de habilitação, a autoridade superior 
competente examinará as vantagens da proposta vencedora, em relação aos objetivos de interesse 
público colimados pela licitação, homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto 
contratual ao licitante vencedor, em despacho circunstanciado. 

8.2. Quando à licitação acudir apenas um interessado, poderá ser homologada a licitação e com este 
celebrado o contrato, desde que esteja comprovado nos autos que o preço proposto é compatível 
com o de mercado e sejam satisfeitas todas as exigências legais e regulamentares, bem como as 
especificações do ato convocatório. 

8.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação. 

9. CONTRATAÇÃO 

9.1. O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos, 
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei, podendo 
solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração. 

9.2. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as condições 
de habilitação. 

9.3. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebra r o 
contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação 
pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de 
classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de ~abilitação, procedendo à 
contratação. 

9.4. A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário 
com poderes expressos. 

9.5. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 
que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 
na forma do inciso §1 ° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93. 

9.6. Por ocasião da assinatura do contrato, a empresa vencedora .do certame deverá prestar garantia de 
5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no § 
1 o do art. 56 da Lei Federal n° 8.666/93, ficando esclarecido que a garantia deverá ter seu valor 
atualizado nas mesmas condições do contrato. 

9.7. A prorrogação do prazo de vigência, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/ 1993, 
está condiCionada à obtenção de preços e condições mais vantajosas e deverá ser realizada através 
de termo aditivo. 

9.8. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as 
atualizações, compensações ou penalizações fi~anceiras decorrentes das condições de pagamento 
nele previstas, bem como o empe.1ho de dotaçõ~s orçamentárias suplementares até o limite do seu 
valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando a celebração de aditamento. 
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10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta 
corrente, no prazo de até 08 (oito) dias úteis contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura 

. I 

devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo 
contratado. 

10.2. Em havendo algum~ pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da 
fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da contratada. 

10.3. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, seril 
calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de 
acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore. 

10.4. O contratante descontará da fatur:. mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos na execução 
dos serviços ocorridos no mês, com base no valor do preço vigente. 

10.5. As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos impostos 
relacionados com a prestação do serviço, no mês anterior à realização dos serviços. 

10. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA- REAJUSTAMENTO E REVISÃO 

11.1. A concessão de reajustamento, nos termos do § 8° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93, fica 
condicionada ao transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentação da proposta, mediante a 
aplicação do INPC/IBGE e será procedida independentemente da solicitação do interessado. 

11.2. A revisão de preços, nos termos do § 8° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93, dependerá de 
requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído 
com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser 
instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo. 

11. REGIME DE EXECUÇÃO 

12. 1. o Regime de Execução do presente contrato está definido no item VII do preâmbulo. 

12. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OB .. ETO 

13.1. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 
· 7 da Lei Federal 8.666/93, bem como receber o objeto segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal 

8.666/93, competindo ao servidor ou comissão designados, primordialmente: 

a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as 
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 

b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução, 
quando for o caso; 

c) dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação 
financeira de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam 
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual; 

d) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regu laridade da execução do contrato; 

e) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a 
competente habilitação para o recebimento de pagamentos; 

f) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da 
Administração, se necessário, parecer de especialistas; 
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g) cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avalia·çs,... ... ,\~"'~ 
f d 

, ~IC!jl~ 
inanceira e contratos e convenios; 

h) fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias; 

i) ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da contratada, cuja 
permanência seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, 
correndo, por exclusiva conta da contratada, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e 
previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha; 

j) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a 
execução do contrato. 

13.2. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total 
responsabilidade nà execução do contrato. 

14. PENALIDADES 

14.1. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, 
sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas nos arts. 86, 87 e 88 do 
mesmo diploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 

14.2. A inexecução contratual, inclusiv~ por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o 
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos 
os seguintes limites máximos: 

I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, 
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se 
a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 

II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento ou serviço não realizado; 

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, 
por cada dia subsequente ao trigésimo. 

14.2.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 

14.2.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado 
faltoso. 

14.2.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada responderá 
pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou, ainda, se for J caso, cobrada judicialmente. 

14.2.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente 
do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 

14.2.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

14.3. Será advertido verbalmente, pelo presidente da comissão, o licitante cuja conduta vise perturbar o 
bom andamento da sessão, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso 
persista na conduta faltosa . 
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14.4. Serão punidos com a pe~~ de s~spensão t.emporária do dir~i~o de cadastrar e licitar e impedim;~icil'"\ '"'"\' 
de contratar com a Adm1n1straçao os que mcorrerem nos iliCJtos previstos no art. 87 da Lei Federal 
8.666/93. 

14.5. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta as naturezas e a gravidade da 
fa lta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato. 

15. RESCISÃO 

15.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais 
e as previstas na Lei Federal 8.666/93. 

15.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666/93. 

15.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, sem 
que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que 
houver sofrido, na forma do§ 2° do art. 79 do mesmo diploma . 

16. REVOGAÇÃO -ANULAÇÃO 

16.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei Federal 8.666/93. 

17. IMPUGNAÇÕES 

17.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar, perante a autoridade máxima do órgão ou entidade 
licitante, o instrumento convocatório por irregularidade na aplicação da Lei Federal 8.666/93, 
devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da. data fixada para a abertu ra dos 
envelopes das propostas, cabendc à Administração julgar a impugnação em até 03 (três) dias úteis, 
sem prejuízo da faculdade de representação ao Tribunal de Contas. 

17.2. Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, as falhas ou irregularidades do instrumento 
convocatório, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista para 
recebimento dos envelopes e início da abertura dos envelopes das propostas, hipótese em que tal 
impugnação não terá efeito de recurso. 

17.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório 
até que seja proferida decisão final na via administrativa. · 

17.4. A desclassificação do licitante importa a preclusão do seu direito de participar das fases 
subsequentes. 

17.5. Se reconhecida a procedência das impugnações ao instrumento convocatório, a Administração 
procederá a sua retificação e republicação, com devolução dos prazos. 

18. VISITA TÉCNICA 

18.1. A visita deverá ser procedida por engenheiro civil ou arquiteto da empresa a partir da publicação 
deste edital e/ou de sua retirada até a data indicada no item XIV do preâmbulo. 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a comissão, se 
necessário, modificar este Instrumento, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo
se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 
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19.2. E facultado à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência l' 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

19.3. Os casos omissos serão dirimidos pela comissão, com observância da legislação em vigor. 

19.4. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de 
Melgaço, Estado do Pará, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja (observando 
o imperativo legal do art. 55, § 2°, da Lei n° 8.666/93). 

19.5. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos: 

VISTO: 

I. 
I I. 

III. 
IV. 
v. 

VI. 
VII. 

Especificações Técnicas do Objeto; 
Modelo de Proposta de Preços; 
Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame; 
Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor; 
Minuta de Contrato; 
Modelo de Declaração de Vistoria; 
Modelo de Indicação das Instalações, do Aparelhamento e do Pessoal Técnico. 

Melgaço, 05 de janeiro de 2018. 

FÁBIO PACHECO DE SOUZA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Prefeito Municipal 
JOSÉ DELCICLEY PACHECO VIEGAS 
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ANEXO I 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

MEMORIAL DESCRITIVO 

CADERNO DE ENCARGOS E - , 
ESPECIFICAÇOES TECNICAS 

·PRÉDIO DA SEMEC 

APRESENTAÇÃO 

Estas especificações têm pôr finalidade orientar a execução, sob regime de empreitada pôr preço 
global, da construção de conclusão destinado ao Prédio da SEMEC, localizado Rua 12 de outubro, 
s;no. Bairro·: Centro, no município de Melgaço/PA. 

As especificações aqui incluídas complementam, do ponto de vista técnico, o Contrato para a 
execução das obras de construção, dele fazendo parte integrante. 
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CAPÍTULO I SERVICOS PRELIMINARES 

01 DISPOSIÇÕES GERAIS 

01.1 Estão_ agrupados sob este título os serviços de implantação do canteiro, construção do tapume e 
locaçao da obra. 

01.2 Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com este Caderno de 
Especificações Técnicas e com os documentos nele referidos, especialmente as Normas 
Técnicas vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos € os Projetos em 
anexo. 

01.3 Todos os materiais, salvo o disposto em contrário no Caderno de Encargos, serão fornecidos pela 
empresa responsável pela execuÇão das obras, doravante denominada CONTRATADA. 

01.4 Toda mão de obra, salvo o di:.~osto em contrário no Caderno de Encargos, será fornecida pela 
CONTRATADA. 

01.5 Serão impugnados pela ~ISCALIZAÇÃO da PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO, doravante 
denominada FISCALIZAÇAO, todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais. 

01.6 Ficará a CONTRATADA obrigado a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após o 
recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando pôr sua conta exclusiva as despesas 
decorrentes dessas providências. 

Seção 1.01 .:0=2----=IM:....:.!-P=LA:....:.:...:.N...:..;TA:....:.C.:A:...:.-O= 

02.1 

02.1.1 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Canteiro de Obras 

Será implantado um tapume de perímetro que cerque as instalações, com a finalidade de 
disciplinar o acesso a obra e a vigilância local, sendo a entrada controlada pela portaria. Os 
tapumes e outros meios de proteção e segurança serão executados conforme o proj~to 
apresentado e as recomendações da NBR-5682. Salvo instruções em contrário da FISCALIZAÇAO 
ou exigências da SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, os tapumes apresentarão 

as seguintes características: 

Execução em chapas de compensado resinado de 2,20 m de altura pôr 1,10 m de largura e 10 
mm de espessura, pregados e:n pontaletes enterrados no terreno e espaçados a cada 1,10 m. 
Os serviços serão realizados pôr profissionais especializados; 

A altura dos tapumes será a do comprimento das chapas; 

Os montantes principais - peças inteiras e maciças com 75 mm x 75 mm de seção transversal -
serão de peroba-rosa ou madeira equivalente, solidamente fixados ao solo; 

Os montantes intermediários e as travessas - peças inteiras e maciças de 50 x 50 mm de seção 
transversal serão de pinho-do-Paranil ou madeira equivalente; 

Os rodapés serão de tábua de pinh1) -do-Paraná ou madeira equivalente, com 300 x 25 mm de 
seção transversal; ~ 

:...- ~ 
t vi 

f) os chapins - a guisa de pingadeira · terão características idênticas às dos rodapés referidos no ~ ~ 

item anterior; -;z ~ ~ ~ ! 
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g) Os mata-juntas - sarrafos de pinho-do-Paraná - com 50 mm x 50 mm ou ripas de perob~..,.QM. a,~ .. ~ 
madeira equivalente, com 50 mm x lOmm, de seção transversal, serão fixados nos encontros da~c·v 
chapas de vedação; 

h) 

i) 

j) 

02.2 

Portão, alçapões e portas para descarga de materiais e acesso de operários, terão as mesmas 
características do tapume, com esquadrias de canela-parda ou madeira equivalente - a critério 
da FISCALIZAÇÃO devidamente contraventadas, ferragens robustas, com trancas de segurança; 

Todo o tapume, inclusive os montantes, rodapés, chapins, mata-juntas, portão, alçapões e portas 
serão imunizados com produto a base de naftenato de zinco e pentaclorofenol, aplicado a pistola 
ou pincel; 

Externamente, todo o tapume receberá pintura protetora e decorativa à base de resina de 
copolímeros ASvr, acabamento acetinado, preferencialmente na cor branco gelo. 

ELEMENTOS DE PROTEÇÃO 

·~ 
02.2.1 Materiais, ferramentas e equipamentos 

a) Serão obedecidas todas as r-=comendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na 
Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do 
Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento). 

b) Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos 
equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, 
escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe 
a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

c) As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados, especificados 
e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execução de construção, 
observadas as especificações estabelecidas, em cada caso, no Caderno de Encargos. 

d) Os equipamentos que a CONTRATADA utilizar no canteiro, ou as instalações pôr ela executadas 
e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser retirados com autorização 
formal da FISCALIZAÇÃO. 

e) Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser. novos, comprovadamente de 
qualidade superior, e estarem de a!=ordo com as especificações. 

f) Se julgar necessário, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO poderá solicitar à CONTRATADA 
a apresentação de informações, pôr escrito, dos locais de origem dos materiais ou de 
certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificações serão providenciados 
pela CONTRATADA, sem ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO. 

g) A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO amostras dos materiais a serem 
empregados e, cada lote ou partida de material será confrontado com a respectiva amostra, 
previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

h) Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA, as amostras serão conservadas 
no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação 
de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados. Os materiais que 
não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro de obras. 

~:::----. 

~k& 02.2.2 Equipamentos de Proteção Individual 
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Serão de uso obrigatóriq os se~uintes equip.amentos, . obedecido o disposto na No'r~Jiliri1",,~·.,. 
Regulamentadora NR-18: 

02.2.3 Equipamentos para proteção da cabeça 

• Capacetes de segurança: para trabalhos em que haja o risco de lesões decorrentes de 
queda ou projeção de obje~os, impactos contra estruturas de outros acidentes que ponham 
em risco a cabeça do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados junto a equipamentos ou 
circuitos elétricos será exigido o uso de capacete especial. 

• Protetores faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesão pôr projeção de fragmentos 
e respingos de líquidos, bem como pôr radiações nocivas. 

• Óculos de segurança contra impactos: para trabalh9s que possam causar ferimentos nos 
olhos. 

• Óculos de segurança contra radiações: para trabalhos que possam causar irritação nos 
olhos e outras lesões decorrentes da ação de radiações. 

• Óculos de segurança contra respingos: para trabalhos que possam causar irritações nos 
olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos. 

02.2.4 Equipamentos para Proteção Auditiva 

• Protetores auriculares: para trabalhos, realizados em locais em que o nível de ruído for 
superior ao estabelecido na NR-15. 

02.2.5 Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços. 

• Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com 
substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos 
energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiações perigosas. Conforme o caso, as 
luvas serão de couro, de lona plastificada, de borracha, ou de neoprene. 

02.2.6 Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas 

• Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou 
lamacentos, especialmente quando na presença de substâncias tóxicas. 

• Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesão do pé. 

02.2.7 Equipamentos para proteção contra quedas com diferença de nível. 

• Cintos de Segurança: para trabalhos em que haja risco de queda. 

02.2.8 Equipamentos para proteção respiratória 

• Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produção de poeira. 

• Máscaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza pôr abrasão, através de jato de 
areia. 

• Respiradores e máscaras de filtro químico: para trabalhos que ofereçam riscos 
provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em concentração prejudiciais à saúde. 

02.2.9 Equipamentos para proteção do tronco 

PREFEITURA MUNICIPAL DE N\ELGAÇO I Setor de Licitações & Contratos 
CNPJ: 04.876.470/0001-741 Av . Senador lE!mos, 2131 Centro- Melgaço- Pará I CEP: 68490-000 

www.melgaco .pa .gq,v.br 1 pmm@melgaco.pa.gov.br 



. :,w ções .., 
v" "'q, 

"- b~ ~ 

~ SE l C \ Setor de 
- ,,, •. 0_ FI 
- '"'"~~~·~ s: 125 • 

~ ; 
Lici tações e Contra tos 

~ ~r: 
":.. ~c.; 

• Avental de raspa: para t rabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e armá~~n. . '!. õ""" 'i 17'í clp·~ 
de ferros. . - : . 

02.3 SINALIZAÇÃO 

02.3.1 A CONTRATADA deverá prever para os acessos de serviços boas condições de tráfego, greide 
adequado aos tipos de veículos a serem utilizados, largura de faixa, preferencialmente não inferior 
a 3,50 m e segurança satisfatória com sinalização adequada e de fácil interpretação pelos usuários 
do canteiro . 

02.3.2 Também deverá ser previsto um sistema de iluminação noturna que permita a vigi lância do 
tapume e do canteiro, mesmo quando não houver trabalhos programados. 

02.3.3 A vigilância do canteiro será intensiva e permanente em turnos de oito horas para cada vigilante. 

02.4 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS (água,· esgoto sanitário e energia elétrica) 

Deverão obedecer rigorosamente às prescrições e exigências dos órgãos públicos e 1 ou 
concessionárias responsáveis pelos serviços. 

02.4.1 Água 

02.4.2 

• O abastecimento de água potável deverá ser feito inicialmente através de pontos existentes 
próximos, que alimentarão os reservatórios, localizados estrategicamente em número 
suficientes a atender a demanda do canteiro de obras em seu pico. A distribuição interna far
se-á em tubulações PVC para os recintos de consumo naturais, bem como aos bebedouros 
industriais instalados em toda a edificação, capazes de fornecer água filtrada e gelada . 

• Caso seja necessário a CONTRATADA deverá instalar reservatórios de fibrocimento, dotados 
de tampa, com capacidade dimensionada para atender, sem interrupção de fornecimento, a 
todos os pontos previstos no canteiro de obras. Cuidado especial será tomado pela 
CONTRATADA quanto à previsão de consumo de água para confecção de concreto, alvenaria, 

. pavimentação revestimento da obra. · 

• Os tubos e conexões serão do tipo soldável de PVC para instalações prediais de água fria. 

• O abastecimento de água ao canteiro será efetuado obrigatoriamente sem interrupções, 
mesmo que a CONTRATADA tenha que se valer de caminhão-pipa . . 

Esgoto Sanitário 

• Caberá à CONTRATADA a ligação provisória dos esgotos sanitários provenientes do canteiro 
de obras, de acordo com as exigências da SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO e da 
FISCALIZAÇÃO. 

• Se não for possível a ligação diretamente ao coletor público de esgotos, a CONTRATADA 
instalará fossa séptica e sumidouro, de acordo com as prescrições mínimas estabelecidas pela 
NB-41/ABNT. As redes serão executadas em tubos de PVC com inclinação de 3% . 

02.4.3 Energia Elétrica 
6 

~ :, 

• Serão feitas diversas ligações em alta ou baixa tensão, de acordo com a necessidade do local 
e em relação a potência do equipamepto instalado em cada ponto do canteiro. 

• As redes do cante.iro serão em linhq aérea com postes de 7,00 metros, em madeira para 
instalação das redes de ba ixa tensão. _;; ~'"i'"~ 
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• O transformador e estação abaixadora de tensão serão instalados em local isolado e sinaliza..lón .. -:.."':: 
conforme indicação de projeto; 

"''-~t• ct\>a 

• Os ramais e sub-ramais internos serão executados com condutores isolados pôr camada 
termoplástica, devidamente dimensionadas para atender às respectivas demandas dos pontos 
de utilização. Não serão permitidos cabos de ligação de ferramentas com emendas. 

• Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada máquina e 
equipamento receberá proteção individual, de acordo com a respectiva potência, pôr disjuntor 
termomagnético fixado próximo ao local de operação do equipamento, devidamente abrigado 
em caixa de madeira com portinhola. 

• As máquinas e equipamentos tais· como serra circular, torre, máquinas de solda, etc., terão 
suas carcaças aterradas. 

• Serão colocadas tomadas próximas aos locais de trabalho, a fim de reduzir o comprimento 
dos cabos de ligação de ferramentas elétricas. 

• Caberá à FISCALIZAÇÃO enérgica vigilância das instalações provisórias de energia elétrica, i'l 

fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que venham prejudicar o andamento 
normal dos trabalhos. 

• O sistema de iluminação do canteiro fornecerá claridade suficiente e condições de segurança. 

02.4.4 Telefônica 

a) Para a rede telefônica do canteiro deverá ser utilizada a posteação da rede elétrica. 

b) Deverá ser previsto a implantação de um telefone para o canteiro de obras, e um ramal, que 
atendam a todas as unidades e dependências que necessitem deste tipo de comunicação. 

02.5 BARRACÕES (Escritórios, Vestiários, Sanitários e Depósitos) 

02.5.1 Escritórios, Barracões e Sanitários 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

A CONTRATADA deverá prever a instalação de canteiro de serviço para a execução das obras, 
até o seu final. 

As edificações para Seção de pessoal, Escritório da Administração, Fiscalização e Apoio serão 
instaladas próximas à entrada principal com o objetivo de efetuar rigoroso controle de freqüência 
de entrada e saída de pessoal do canteiro, além do cadastramento e acompanhamento e controle 
do mesmo, através de funcionários habilitados e formulários específicos. 

A entrada principal será dotada de relógios de ponto e porta cartões quantificados e dispostos de 
forma a permitir normalmente o fluxo dos operários neste setor. 

Quanto às instalações previstas, elas serão idealizadas obedecendo aos conceitos de 
planejamento, arquitetura e qualidade preconizadas pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO I 
FUNDESCOLA, bem como prescrições contidas na Norma Regulamentadora NR-24 da Portaria 
3214 do Ministério do Trabalho. 

O sistema construtivo adotado busca materializar tais conceitos e otimizar a relação custo-
desempenho, em função do período de utilização do canteiro. ~ ~ 

A CONTRATADA deverá prever escritórios, sanitários, vestiários, depósitos, almoxarifado, áreas 
de estocagem e todas as demais dependências, no devido dimensionamento e conveniência em 
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relação ao volume da obra·. Como escritórios, entende-se "escritório técnico" e outros necess~~~ .. ~'b"'~ 
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ao perfeito controle e desenvolvimento normal das obras pela CONTRATADA e pela 
FISCALIZAÇÃO, bem como instalações adequadas para o trabalho dos fiscais. 

g) Assim sendo, as especificações básicas dos edifícios provisórios que compõem o canteiro de obras 
são: 

02.5.2 

a) 

b) 

c) 

d) 

• Fundação direta de bloco de concreto ou alvenaria; 

• Piso em camada de concreto magro desempenado queimado com cimento puro; 

• Vedações em montantes de madeira 3" x 3" e painéis de chapa compensadá lOmm, 
posteriormente pintadas, ou em alvenaria de blocos cimento, para o sanitário I vestiário; 

• Cobertura em telha ondulada de fibrocimento apoiadas em tesouras e terças de madeira; 

• Janelas e portas de madeira compensada tipo semi-oca; 

• Aparelhos sanitários em louça branca; 

• Instalações elétricas e telefônicas em eletrodutos plásticos flexíveis; 

• Rede de água em tubulação de PVC; 

• Instalações contra incêndio com distribuição de extintores nas edificações; 

• Rede de esgoto em tubulação de PVC e sistema de fossas sépticas e sumidouros; 

• Aparelhos de ar condicionado nas salas do chefe da FISCALIZAÇÃO, reuniões e setor técnico. 

Escritórios da FISCALIZAÇÃO 

Deverá ser destinada uma área ao escritório da FISCALIZAÇÃO; 

o iluminamento será de 500 lux, obtido com lâmpadas fluorescentes. As luminárias do tipo calha 
industrial ou co.nfeccionadas na própria obra, deverão possuir reatores de alto fator de potência, 
partida rápida; 

A porta de acesso receberá fechadura de cilindro; 

O escritório será ainda dotado dos seguintes móveis e utensílios : 

• Mesa de trabalho - 1 unidade; 

• Mesa de reunião para quatro pessoas - 1 unidade; e 

• Cadeiras estofadas - uma para a mesa de trabalho e quatro para a mesa de reuniões. 

02.5.3 Vestiários e Banheiros dos Funcionários 

a) Deverão ser construídos no terreno da edificação, a serem utilizados pelos funcionários da obra. 

b) Deverá conter armários simples para guarda de roupas e utensílios dos operários, podendo 
mesmo ser confeccionados em chapas de madeira compensada de 6 mm de espessura, pintadas. 
Os aqnários serão dotados de portinholas guarnecidas pôr cadeados e identificados com números 
para perfeito controle da administração da obra. ~r..&::~ 

~ =- =-==-
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Iluminamento mínimo de 150 lux, obtido com lâmpadas fluorescentes e demais acess&f(i)Ríci'"~ ~"'"' 
idênticos aos especificados para o escritório da FISCALIZAÇÃO. 

Deverá ser garantida perfeita ventilação nesta área. 

A porta de acesso receberá fechadura de cilindro. 

02.5.4 Sanitários de Operários 

a) As condições mínimas aceitáveis para funcionamento de sanitários para os funcioná rios da obra 
são: 

• Piso de cimento simples desempenado, acabamento liso, com rebaixo de 2 em nos boxes dos 
chuveiros; 

• As paredes dos boxes dos chuveiros receberão cimentado liso, com altura mínima de 1,80 m; 

• As paredes onde serão instalados os· mictórios, lavatórios e vasos sanitários receberão 
cimentado liso, com altura mínima de 1,50 m; 

• O número de boxes de chuveiro será determinado pela CONTRATADA de modo que cada box 
atenda, no máximo, 10 operários da obra; 

• O mesmo critério será aplicado no dimensionamento dos boxes de vasos sanitários, mictórios 
e lavatórios; 

• O box de vaso sanitário será dotado de bacia turca e caixa de descarga de sobrepor, porta de 
madeira com dobradiças de ferro e tranqueta; 

• O mictório será do tipo calha de piso, revestido de cimentado liso; 

• o lavatório será do tipo coletivo, construído em alvenaria revestida interna e externamente de 
cimentado liso; 

• Será obrigatoriamente instalada torneira de lavagem com união para mangueira; 

• As instalações hidráulicas (água e esgoto) serão aparentes em tubos de PVC soldável. 

02.6 LIMPEZA 

02.6.1 A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, limpa, roçado, destacamento, queima 
e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes e tocos de árvores. 

02.6.2 Será procedida periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a acumular no 
terreno, no decorrer da obra. 

02.6.3 Todas as instalações do canteiro, inclusive da própria obra, deverão ser conservadas limpas e em 
perfeito funcionamento, durante todo o prazo contratual de execução dos trabalhos. Para tanto, 
será mantida uma equipe fixa de limpeza e manutenção do canteiro. 

02.6.4 

02.6.5 

Além desta equipe, serão destinados especificamente, para o escritório administrativo, vestiários, 
sanitários de operários e refeitório, outros operários, para limpeza e conservação de suas 
dependências. :::::--.--._~ 

-:::==:;;:::;;~===::::::---::=~?S~ 

Estrategicamente posicionados em vários pontos do canteiro, serão colocadas caixas coletoras 
móveis de lixo, que serão tran~~ortadas periodicamente ao depósito central. A partir deste ponto, 
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o lixo será transportado através de caminhões ao depósito autorizado pela 
OBRAS DO MUNICÍPIO. 

02.6.6 Ressaltamos que os detritos provenientes do refeitório serão conduzidos diretamente desta 
construção ao depósito indicado pela FISCALIZAÇÃO. 

02.7 LOCAÇÃO DA OBRA 

02.7.1 Com origem nos levantamentos topográficos a serem executados, será implantada uma rede de 
marcos auxiliares ao redor da área de trabalho, os quais serão utilizados na locação dos diversos 
serviços. Aproveitando-se o levantamento topográfico, será criada uma rede de Rn localizados 
em pontos estratégicos e devidamente protegidos. 

02.7.2 Para locação das estruturas, proceder-se-á um trabalho básico de locação pôr espelho, onde 
serão determinados eixos e níveis indicados no projeto e em relação ao RN adotado. 

02.7.3 A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de 
quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local. 

02.7.4 Havendo discrepância, a ocorrência será comunicada à FISCALIZAÇÃO, que decidirá a respeito. 

02.7.5 Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, a CONTRATADA comunicará à 
FISCALIZAÇÃO que procederá às verificações e aferições que julgar oportunas. 

02.7.6 A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará, para a CONTRATADA, a obrigação 
de proceder, pôr sua conta e nos prazos estipulados às modificações, demolições e reposições 
que se fizerem necessárias, ficando, além disso, sujeito às sanções, multas e penalidades 
aplicáveis, de acordo com o Edital. 

02.7.7 A CONTRATADA manterá em perfeitas condições todas as referências de nível e de alinhamento 
o que permitirá reconstituir ou aferir a locação em qualquer tempo e oportunidade. 

02.7.8 A locação será feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos. 

02.8 MOVIMENTO DE TERRA (Escavações I Aterros I Compactação) 

02.8.1 Preparacão do Terreno 

A CONTRATADA executará todo o movimento de terra necessano e indispensável para a 
preparação do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetônico, observando-se as plantas do 
levantamento topográfico e do movimento de terra. 

02.8.2 Escavações 

a) As cavas para fundações, pisos, poços e outras partes da obra previstas abaixo do nível do terreno 
serão executadas de acordo com as indicações constantes de projeto de fundações e os demais 
projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e volume de trabalho encetado. 

b) 

c) 

As escavações, onde necessárias, serão convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, 
adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança dos operários, 
garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas. 

A execução dos trabalhos de escavação obedecerá, naquilo que for aplicável, ao código de 
Fundações e Escavações, bem como às normas da ABNT atinentes ao assunto. 

d) Os taludes, caso necessário, receberão um capeamento protetor, a fim de evitar futuras erosões. 

. PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO I Setor de Licitações & Contratos 
CNPJ: 04.876.470/0001 -741 Av. Senador Lemos, 2131 Centro- Melgaço- Pará 1 CEP: 68490-000 

www.melgª-co.pa .qov. br I pmm@melgaco.pa.gov.br ~~---~ 

~ ~ 



_..---... 

Setor de 
Licitações e Contratos 

02.8.3 Aterros 

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundações, subsolo, fossas sépticas, camada 
impermeabilizadora, passeios, etc., serão executados com material escolhido, de preferência 
areia, em camadas sucessivàs de altura máxima de 20 em, copiosamente molhadas e 
energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis pôr 
·recalque, das camadas aterradas. 

02.8.4 _Compactação 

a) Antes de iniciar aterros de grande porte, a CONTRATADA deverá submeter o plano de lançamento 
e método de compactação à apreciação da FISCALIZAÇÃO, informando número de camadas, 
material a ser utilizado, tipo de controle, equipamento, etc. 

b) Além do referido no item anterior, a CONTRATADA deverá elaborar projeto específico (de 
preferência pôr firma especializada), contendo inclusive o dimensionamento do terreno 
compactado e da base. 

CAPÍTULO II FUNDACÕES E ESTRUTURA 

ESOl FUNDAÇÕES 

ES01.1 Condições Gerais 

• Ficará a cargo da CONTRATADA a inspeção do terreno, sendo obrigatório a execução de 
Sondagem, para ser determinado o melhor tipo de fundação a ser confeccionada. 

• Para efeito destas especificações, entende-se pôr fundações os seguintes elementos: Blocos; 
Sapatas; Baldrames; Vigas de fundação (Cintas); "Radiers"; Estacas; Tubulões; Blocos de 
coroamento; e Vigas. 

• Os desenhos de execução dos elementos acima referidos, quando não fornecidos pela 
FISCALIZAÇÃO, serão elaborados pela CONTRATADA e autenticados pela FISCALIZAÇÃO. 

ES01.2 Normas 

a) A execução das fundações deverá satisfazer às normas da ABNT atinentes ao assunto, 
especialmente à NB-51 I ABNT e ao Código de Fundações e Escavações; 

b) Correrá pôr conta da CONTRATADA a execução de todos os escoramentos julgados necessários. 

ES01.3 Alicerces Secundários - Baldrame~ 

a) 

b) 

Competirá à CONTRATADA executar os alicerces ou bases de todos os elementos complementares 
do prédio, tais como : paredes, divisórias, base para equipamentos, etc. , indicados no projeto 
arquitetônico ou no de instalações. 

Os desenhos de detalhes de execução dos elementos acima referidos, quando não fornecidos 
pela FISCALIZAÇÃO, serão elaborados pela CONTRATADA e autenticados pela FISCALIZAÇÃO. 

ES01.4 Estacas 

Tratam-se de fundações em profundidade, que poderão ser necessárias para a perfeita 
estabilidade de novos elementos, satisfazendo às seguintes condições gerais: 

a) Na execução das estacas o operador não deve cingir-se rigorosamente à profundidade prevista 
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no projeto, porém realizar a cavação até onde a estaca e o material extraído indicarem a pres~~ici\'~'õ"'~ 
de camadas sufici~ntemente resistentes para a obra ~ ser executada; 

Para efeito de orçamento, foi considerado em nossas planilhas estimativas de custos a execução 
de estacas tipo broca, diâmetro de 25 em e comprimento de 5,00 m em média, para cada pilar 
da estrutura, quer seja em concreto armado ou metálica; 

Foi ainda considerado.'em nossos cálculos que cada estaca receberá um bloco de coroamento, na 
sua parte superior, nas dimensões de 0,60 x 0,60 x 0,40 m, considerado em projeto. 

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (OPÇÃO 1) 

ES02.1 Projeto 

a) Na leitura e interpretação do projeto de Estrutura de Concreto Armado e respectiva memória de 
cálculo será sempre levado em conta que tais documentos obedecerão às normas estruturais da 
ABNT aplicáveis ao caso. 

b) Será observada rigorosa obediência a todas as particularidades do projeto arquitetônico. Para 
isto, será feito estudo das espPcificações e plantas, exame de normas e códigos. 

c) Na hipótese da existência de fundações em profundidade com projeto respectivo a cargo da 
CONTRATADA, a ela competirá prever, também, os elementos de compatibilização com o projeto 
estrutural. 

ES02.2 Materiais 

ES02.2.1-Aço 

Conforme NB-1/78- ABNT, item7: 

a) As barrqs de aço não apresentarão excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente 
ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto. 

b) Antes e durante o lançamento do concreto as plataformas de serviço estarão dispostas de modo 
a não provocar deslocamentos das armaduras. 

c) A armadura não deverá ficar em contato direto com a fôrma, observando-se, para isto, a distância 
mínima prevista pela NB-1/78 (NBR 6118). 

d) Serão adotadas providências no sentido de evitar a oxidação excessiva das barras de espera. 
Antes do reinício da concretagem deverão estar limpas e isentas de quaisquer impurezas. 

e) o aço comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecerá ao disposto 
na EB-3/85 (NBR-7480). 

f) As barras de aço torcidas a frio para concreto armado obedecerão também à EB-3 I ABNT. 

g) O aço será do tipo CASO e CA60. 

ES02.2.2-Aglomerantes 

a) De cimento, tipo: 

• Portland; 
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• Branco; 

• Comum; 

• De alta resistência inicial 

b) Serão de fabricação recente, só podendo ser aceito na obra com a embalagem e a rotulagem de 
fábrica intactas. O cimento Portland comum para concretos, pastas e argamassas, satisfará 
rigorosamente à EB-1, MB-1 e MB-516 I ABNT e ao TB-76 I ABNT. 

ES02.2.3-Agregados (Areia e Brita) 

a) Areia 

• Será quartzoza, isenta de substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais como: torrões de 
argila, gravetos, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloreto de sódio, outros sais 
deliqü.escentes, etc. 

• A areia para concreto satisfará à EB-4 I ABNT e às necessidades da dosagem para cada caso . 

b) Brita 

A pedra britada para confecção de concreto deverá satisfazer à EB-4 I ABNT - Agregados para 
Concreto - e às necessidades das dosagens adotadas para cada caso. 

ES02.2.4-Arame 

a) De Aço Galvanizado: 

Será o fio de aço estirado, brando e galvanizado a zinco, de bitola adequada a cada caso. 

b) De Aço Recozido: 

O arame para armaduras de concreto armado será fio de aço recozido preto n.0 16 ou 18 SWG. 

ES02.2.5-Concreto 

ES02.2.5.1-Disposic;ões Gerais 

a) o concreto será o produto final resistente e artificialmente obtido pela mistura racional dos seus 
componentes. Todo concreto estrutural será, de preferência, usinado. Neste caso, a dosagem 
ficará sob responsabilidade da concreteira. 

b) No caso do concreto ser preparado na concreteira, deverá ser observado: 

• A concreteira apresentará, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais fornecidos e 
dos serviços executados explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do seu 
carregamento, a tensão (mínima 20 Mpa) e sua consistência, esta expressa pelo abatimento 
do Tronco de Cone; 

• Não será permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente; 

c) A compactação será obtida pôr vibração esmerada. 

d) A agulha do vibrador será introduzida rapidamente e retirada com lentidão, sendo de três para 
um até cinco para um, a relação entre as duas velocidades. 
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e) O período mínimo de vibração é de 20 min/m3 de concreto. 

f) As fôrmas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do concreto 
e protegidas da ação dos raios solares com sacos, lonas, .ou filme opaco de polietileno. 

g) Na hipótese de fluir aguada de cimento pôr abertura de junta de fôrma e que essa aguada venha 
a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o que se processará 
pôr lançamento com mangueira de água sob pressão. O endurecimento da aguada de cimento 
sobre o concreto aparente acarretará diferenças de tonalidades. 

ES02.2.6-Dosagem 

a) O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental, conforme 
preconizado na NB-1/ ABNT. 

b) Caso não haja conhecimento do desvio padrão Sn, a CONTRATADA indicará, para efeito da 
dosagem inicial, o modo como pretende conduzir a construção de acordo com o qual será fixada 
a resistência média à compressão FCK, seguindo um dos três critérios estabelecidos no item 
8.3.1.2 da NB-1/ ABNT. 

ES02.3 Processo Executivo 

a) A execução de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da CONTRATADA 
pôr sua resistência e estabilidade. 

b) A execução das fôrmas, dos escoramentos e da armadura, as tolerâncias a serem respeitadas, o 
preparo do concreto, a concretagem, a cura, a retirada das fôrmas e do escoramento, o controle 
da resistência do concreto e a aceitação da estrutura obedecerão ao estipulado na 3. a parte da 
NB-1/ABNT. 

ES02.3.1-Disposições Gerais 

a) Nenhum conjunto de elementos estruturais- cintas, vigas, pilares, etc., poderá ser demolido ou 
concretado sem primordial e minuciosa verificação, pôr parte da CONTRATADA e da 
FISCALIZAÇÃO, da perfeita disposição, dimensões, ligações e escoramentos das fôrmas e 
armaduras correspondentes, bem assim como sem prévio exame da correta colocação de 
canalizações elétricas, hidráulicas e outras, que devam ficar embutidas na massa do concreto; 

b) As furações para passagem de canalizações através de vigas ou outros elementos estruturais, 
quando inteiramente inevitáveis, serão asseguradas pôr buchas ou caixas, ad-rede localizadas 
nas fôrmas, de acordo com o projeto. A localização e dimensões de tais furos serão de atento 
estudo pôr parte da CONTRATADA no sentido de evitar-se enfraquecimento prejudicial à 
segurança da estrutura; 

ES02.3.2-Reparos no Concreto 

a) Correrão pôr conta da CONTRATADA as despesas provenientes de reparos que se façam 
necessários em concreto endurecido provocados pôr erros ou inobservância das normas aplicáveis 
à espécie. 

b) Na ocorrência de falhas de concretagem, o reparo consistirá na remoção do concreto defeituoso 
até que se atinja a parte em bom estado. As cavidades eventualmente formadas serão limpas e 
tratadas com adesivo estrutural após o que, sob a supervisão da FISCALIZAÇÃO, os vazios serão 
preenchidos com argamassa adequada. 
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A argamassa a ser utilizada (DRY PACK), consiste em uma mistura de cimento e areia, traço 1 :2/t~idv·~' ~"'-.; 
ou 1:3, feita a seco com cimento Portland pozolâmico. No concreto aparente a argamassa será 
acrescida de cimento branco, em proporções ideais, de modo a se proporcionar a aparência 
uniforme com o concreto antigo. 

c) 

ES02.3.3-Lançamento de Concreto 

a) Toda e qualquer concretagem somente será levada a efeito após expressa liberação da 
FISCALIZAÇÃO. 

b) A CONTRATADA não iniciará a concretagem sem que, previamente, a FISCALIZAÇÃO tenha 
procedido a verificação da conform idade das formas, armaduras, peças embutidas e superfícies 
das juntas de concretagem. 

c) Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a dois metros. Para evitar 
segregação em quedas livres maiores-que a mencionada, utilizar~se-ão calhas apropriadas. Em 
peças de alta densidade de armadura o lançamento do concreto diretamente de encontro às 
mesmas será evitado. Neste caso o lançamento será efetuado pela parte lateral das formas, 
através de aberturas executad;:s com tal finalidade. 

d) O concreto será aplicado em lances contínuos com espessura em torno de 30 em. 

e) O concreto será lançado próximo à sua posição definitiva evitando-se, desta forma, transportá
lo no interior da forma pôr meio de vibradores ou outro meio qualquer. 

ES02.3.4-Adensamento do Concreto 

Deverão ser utilizados vibradores de imersão, com energia suficiente para o rápido adensamento 
do concreto. O adensamento será cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos 
da fôrma. 

ES02.3.5-Cura do Concreto 

a) 

b) 

Qualquer que seja o processo empregado para cura do concreto, a aplicação iniciar-se-á tão logo 
termine a pega. A superfície do concreto deverá ser mantida permanentemente úmida, inclusive 
as fôrmas de madeira, com água de qualidad,e igual à utilizada no preparo do concreto. 

Para o concreto preparado com cimento Portland comum, o período de cura não deverá ser 
inferior a 7 (sete) dias. 

ES02.3.6-Desforma 

a) A retirada das fôrmas obedecerá ao disposto na NB-1/78 (NBR 6118), devendo-se atentar para 
os prazos recomendados: 

• Faces laterais: 03 dias; 

• Faces inferiores: 14 dias; 

• 

b) 

Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias. ~ 

A CONTRATADA apresentará, para aprovação da FISCALIZ-=AÇ=Ã=O=,=u::m:::::::pl=an~o;;:de desf~rm~ ~ 
c) 

-:;J 

Após a desforma, as superfícies do co ereto serão inspecionadas visando a identificação de ] 
defeitos de concretagem, tais quais: "'llnhos de abelha", ausência de argamassa, rugosidades, ~ 
entre outros. Na inspeção, a FISCALIZAÇÃO verificará, ainda, a ocorrência de trincas, fissuras e 
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outras lesões ~rovoc~das pôr, ~ura mal processada ou recalques de , fundação. Q~alqtffi.:;idv~'~,_.,. 
tratamento destmado as superf1e1es do concreto desmoldado somente sera permitido apos este 
exame. 

ES02.4 Formas e Escoramentos 

a) As fôrmas serão de madeira aparelhaqa ou de madeira compensada resinada, conforme EM-
13/01.1. 

b) A posição das fôrmas - prumo e nível - será objeto de verificação rigorosa e permanente, 
especialmente durante o processo de lançamento do concreto. Quando necessária, a correção 
será efetuada imediatamente, com o emprego de cunhas, escoras, etc. Deverão ser previstas 
aberturas convenientemente dimensionadas para o lançamento eficaz e vibração do concreto. 
Quando for o caso, estas aberturas serão fechadas imediatamente após o lançamento e vibração 
do concreto, de modo a assegurar a perfeita continuidade do perfil desejado para a peça. 

c) Para garantir a estanqueidade das juntas poderá ser empregado o processo de sambladuras, do 
tipo mecha e encaixe. Esse processo só se recomenda quando não estiver previsto o 
reaproveitamento de fôrma. 

d) A abertura correta das formas será mantida, preferencialmente, com a utilização de esticadores 
de concreto executados com a mesma dosagem do concreto que será lançado. 

e) Caso contrário, a estanqueidade das juntas será obtida com o ar e I ou preferencialmente 
elastômero, do tipo silicone, CC11forme EM-05/0l.E. O emprego de gesso, para esse fim, não será 
permitido. 

f) Para obter superfícies lisas, os pregos serão rebatidos de modo a ficarem embutidos nas formas, 
sendo o rebaixo calafetado com o elastômero referido no item anterior. 

g) Para paredes armadas, a ligação das fôrmas internas e externas será efetuada pôr meio de tubos 
separadores e tensores atravessando a espessura do concreto . 

h) Os tubos separadores, preferencialmente de plástico PVC, garantirão a espessura da parede sob 
o efeito da compressão e os tensores, preferencialmente metálicos, terão a mesma finalidade na 
hipótese de esforços de tração. 

i) A localização dos tubos separadores e dos respectivos tensores será definida pelo arquiteto e 
pelo autor do projeto de estrutura, com a interveniência da FISCALIZAÇÃO. 

j) Como regra geral, os tubos separadores serão dispostos em alinhamentos verticais e horizontais, 
sendo de Smm o erro admissível em sua localização. Sempre que possível estarão situados em 
juntas rebaixadas (2 em no mínimo), o que contribuirá para disfarçar a sua existência na superfície 
do concreto aparente. 

k) Na hipótese de composições plásticas, a matriz negativa das esculturas será executada em gesso, 
em poliestireno expandido o•..; ainda em fibra de vidro, procedendo-se em seguida a sua 
incorporação à forma . 

. I) As precauções a serem tomadas nas juntas de concretagem ou de trabalho e relacionadas com 
as fôrmas estão descritas no item 4 do tópico ES02.2.5 - Concreto, considerando a correlação 
existente entre os dois assuntos. 

ES02.6 Armaduras 
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a) O recobrimento das armaduras será igual a 25 mm, no caso de exposição ao ar livre e a 20 m'f;t),, .. -~~<-"" . ~~ 

no caso contrario. 

b) Para garantir os recobrimentos recomendados nos itens anteriores, serão. empregados 
afastadores de armadura do tipo "clips" plásticos, cujo contato com as formas se reduz a um 
ponto. 

c) O emprego de . "clip_s" plásticqs ·será objeto de exame prev1o, caso o concreto venha a ser 
submetido a tratamento de vapor, pois a elevada temperatura poderá acarretar a sua fusão. 

d) Como os sinais de óxido de ferro nas superfícies de concreto aparente são de difícil remoção, as 
armaduras serão recobertas com aguada de cimento ou protegidas com filme de polietileno, o 
que as protegerá da ação atmosférica no período entre a sua colocação na fôrma e o lançamento 
do concreto . 

e) No desenho das armaduras serão previstos "canais" que poss.ibilitem a imersão do vibrador. 

f) Os furos abertos para a colagem das ferragens nas paredes deverão ser rigorosamente limpos e 
isentos de poeira. 

g) O produto especificado para a colagem dos ferros nas paredes estruturais é da SIKA ou VEDACIT 
e acordo com os critérios de construção deverá ser escolhido entre o mais fluido ou mais pastoso. 

ES03 ESTRUTURA METÁLICA (OPÇÃO 2) 

ES03.1 Projeto 

a) 

b) 

c) 

Na leitura e interpretação do projeto de Estrutura Metálica e respectiva memória de cálculo será 
sempre levado em conta que tais documentos obedecerão às normas estruturais da ABNT 
aplicáveis ao caso. 

Será observada rigorosa obed:2ncia a todas as particularidades do projeto arquitetônico. Para 
isto, será feito estudo das especificações e plantas, exame de normas e códigos . 

Na hipótese da existência de fundações em profundidade com projeto respectivo a cargo da 
CONTRATADA, a ela competirá prever, também, os elementos de compatibilização com o projeto 
estrutural. 

ES03.2 Aço 

Conforme AISC- ASD 90 1 89- Norma para cálculo e AWS D1.1/92- norma para solda . 

a) Toda a estrutura será em aço SAE 1010 E SAE 1020. 

b) Demais especificações (Vide projeto de Cálculo de Estrutura Metálica). 

ES03.3 Processo Executivo 

A execução de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da CONTRATADA 
pôr sua resistência e estabilidade. 

a) Fabricação da Estrutura 

a.1) A CONTRATADA apresentará~ FISCALIZAÇÃO- para exame, compatibilidade com a montagem 
e aprovação- cronograma de fabricação. _ -== :::::;:--.._c:::::::;:§=-=:::: 
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a.2) A CONT~!~DA ~ossibilitará à FISCAL!ZAÇÃO ? acompanhàmento ~inucioso da fabricaçãQfrt.Q;ci,,·~' o"'"" 
que perm1t1ra afenr se o cronograma, c1tado no 1tem precedente, esta sendo cumprido. 

a.3) Pôr acompanhamento da fabricação entende-se a verificação dos seguintes aspectos: 

• Certificado de qualidade de aço; 

• Tipo de aço; 

• Tipo de eletrodo para solda; 

• Espessura dos perfis e/ou chapas; 

• Raios de curvatura no dobr;::~mento; 

• Tolerâncias das peças fabricadas; 

• Respingos de solda; 

• Proteção da estrutura; 

• Precisão nas dimensões das peças acabadas. 

b) Montagem da Estrutura 

Compete à CONTRATADA apresentar à FISCALIZAÇÃO, para exame e/ou aprovação o 
seguinte: 

b.1) Planejamento da montagem; 

b.2) Plano de estocagem; 

b.3) Plano de pintura; 

b.4) Ferramenta! para montagem; 

b.S) Equipamentos de montagem e transporte; 

b.6) Plano de segurança do trabalho. 

ES04 

1) ES03.4 Disposições Gerais 

Controle indispensável, é a precisão das peças acabadas, pois as mesmas fabricadas devem 
encaixar-se de acordo com o projeto. Registre-se, para salientar a importância desse controle 
que, em obras de estruturas metálicas, as dimensões são em milímetros. 

ESTRUTURA DE MADEIRA {COMPLENTO ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E 
PÓRTICO DE ENTRADA) 

" 
~ ~ 

Projeto . . _ ~~- ~-=- ~ 
Na leitura e interpretação do projeto de Estrutura de Madeira e respectiva memória de cálculo g 

ES04.1 

a) 
será sempre levado em conta que tais documentos obedecerão às normas estruturais da ABNT 2 

aplicáveis ao caso. 
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Será observada rigorosa obediência a todas as particularidades do projeto arquitetônico. ~áf.9l;ci11-~,~"'..,. 
isto, será feito estudo das espr.~ificações e plantas, exame de normas e códigos. 

Na hipótese da existência de fundações em profundidade com projeto respectivo a cargo da 
CONTRATADA, a ela competirá prever, também, os elementos de compatibilização com o projeto 
estrutural. 

ES04.2 Madeira 

Conforme NBR 9194, NBR 6230, NBR 7987, NBR 7988, NBR 7990, NBR 7991, NBR 7992, NBR 
7994, NBR 7993, NBR 7190, NBR ~203 E TB-12/49. 

a) Toda a madeira para emprego definitivo será de lei, abatida há mais de dois anos, bem seca, 
isenta de branco, caruncho ou broca; não ardida e sem nós ou fendas que comprometam sua 
durabilidade, res,istência ou aparência. 

b) Cada tipo de madeira deve ser escolhido conforme a disponibilidade do local e resistência ao 
clima local. 

c) Demais especificações ( Vide projeto de Cálculo de Estrutura de Madeira). 

ES04.3 Processo Executivo 

a) A execução de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da CONTRATADA 
pôr sua resistência e estabilidade. 

b) Estrutura de madeira constituída por pilares, vigas, tesouras, cumeeiras, terças, pontaletes, 
espigões e respectivas peças de apoio. 

c) Todas as conexões, emendas ou samblagens serão tão simples quanto possível, devendo 
apresentar perfeito contorno estereotômico e permitir satisfatória justaposição das superfícies 
em contato. 

d) As emendas coincidirão com os apoios, sobre as asnas das tesouras ou sobre pontaletes, de 
forma a obter-se maior segurança, solidarização e rigidez na ligação. 

e) Todas as emendas, conexões ou samblagens principais levarão reforços de chapa de aço, de 
forma e seção apropriadas, ou parafusos com porcas. 

f) Todas as emendas de linhas levarão talas de chapa ou braçadeiras com parafusos, conforme item 
anterior. 

ES04.4 Disposições Gerais 

a) 

b) 

Toda a madeira de lei a ser usada como estrutura deverá ser de conhecimento da SECRETARIA 
DE OBRAS DO MUNICÍPIO e da FISCALIZAÇÃO. 

Opções de madeira: 

• Ipê; 

• Maçaranduba; 

• Jorana; 

• Angelim; 
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• Peroba Rosa; 

• Ou outra madeira de lei da região. 

CAPÍTULO 111 - ARQUITETURA 

AOO OBJETIVO 

a) Estas Especificações de Arquitetura têm pôr finalidade determinar os materiais e procedimentos 
básicos para a execução dos serviços e obras constantes dos Projetos Executivo de Arquitetura e 
Detalhamentos. 

b) A localização, altura, espessura e características dos elementos de vedação serão as constantes 
dos Projetos Executivo de Arquitetura, Detalhamentos e Especificações Técnicas. 

(ii) AOl ELEMENTOS DE VEDAÇÃO 

A01.1 Alvenarias de tijolos cerâmicos 

A01.1.1 Locais 

Todas as paredes internas e externas da Escola serão executadas em alvenaria de tij olos 
cerâmicos 8 furos, tamanho 10 x 20 x 20 em, de acordo com as espessuras indicadas em planta. 

(iii) A01.1.2 MATERIAIS 

a) Os tijolos cerâmicos deverão ser compactados, bem curados, homogêneos e uniformes quanto 
às dimensões, textura e cor, sem defeitos de moldagem tais como fendas, ondulações e 
cavidades. 

b) Nas alvenarias serão usados tij,Jios de 8 furos com limite de compressão maior ou igual a 35 

kgf/cm2, satisfazendo a EB-19 e EB-20, assentados com argamassa de cimento e areia traço 1:6. 

c) A amarração das paredes com a estrutura far-se-á através de pontas de ferro 0 4.2 CA-60, a cada 
25 em, colocadas nos pilares. 

d) o armazenamento e o transporte dos tijolos serão executados de modo a evitar lascas, quebras 
e outros danos. 

A01.1.3 Processo Executivo 

a) As alvenarias terão as espessuras e os alinhamentos indicados no Projeto, não sendo permitido 
o corte de tijolos para formar as espessuras requeridas. As espessuras indicadas referem-se as 
paredes depois de revestidas, admitindo-se, no máximo, uma variação de 1 (um) em à espessura 
projetada. 

b) As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas, aprumadas, e com as juntas de espessura 
máxima de 15 mm sendo realçadas ou rebaixadas para que o embaço adira fortemente. 

c) As alvenarias que repousam sobre vigas contínuas deverão ser levantadas simultaneamente, em 
vãos contínuos. No fechamento de vãos, em estrutura de concreto armado, as alvenarias deverão 
ser executadas até uma altura que permita seu posterior encunhamento contra a estrutura, com 
a utilização de tijolos maciços. 
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As superfícies de concreto que ficarem em contato com as alvenaria serão previam~~"' . . 'i<. ~:,•:"' 
f 1 "'ijlCl\li.\ 

chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa 1:3. Os tijolos deverão ser molhados por 
ocasião de seu emprego 

A01.1.4 Componentes Estruturais 

a) Sobre o vão de portas e janelas .serão moldadas ou colocadas vergas. 

b) Sob o vão de janelas e/ou caixilhos serão moldadas ou colocadas contra-vergas. 

c) As vergas e contra-vergas excederão a largura do vão de, pelo menos 30 em em cada lado e 
terão altura mínima de 10 em. 

d) Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, será executada uma única 
verga. 

e) As vergas dos vão maiores que 2,40 m serão calculadas como vigas. 

f ) Para perfeita aderência das alvenarias às superfícies de concreto, inclusive o fundo das vigas, 
essas últimas serão chapiscadas com argamassa de traço volumétrico 1:3, cimento e areia grossa. 

A02 COBERTURA 

A02.1 Objetivo 

Os materiais, métodos e processos adotados para as coberturas tem como objetivo não só a 
proteção contra intempéries, como o desempenho térmico e acústico, para que se possa alcançar 
os níveis adequados de conforto e segurança dos ambientes. 

A02.2 Locais e materiais 

a) Cobertura 

a. 1) Madeiramento de lei: 

• Os caibros e ripas deverão ser de acordo com as especificações de madeiras para Estrutura 
de Madeira ( Vide Estrutura de Madeira complementar). 

a.2) Telhas cerâmicas tipo colonial curva: 

• A telha cerâmica deverá trazer na face inferior, gravada em alto ou baixo relevo, a marca do 
fabricante e a cidade onde foi produzida; 

• Quanto ao aspecto visual, ela não apresentará defeitos sistemáticos, tais como fissura na 
superfície que ficar exposta às intempéries, esfoliações, quebras e rebarbas; 

• Quando suspensa por uma ext remidade e percutida, a telha cerâmica apresenta rá um som 
metálico. Essa característica, assim como a tonalidade da telha, possibilita ajuizar o grau de 
queima da peça e, portanto, inferir a adequação de algumas propriedades, tais como a 
impermeabilidade e a resistência à flexão; 

• A telha cerâmica deverá obedecer às dimensões e tolerâncias constantes da padronização 
específica . Esse aspecto é importante para garantir o perfeito ajuste entre telhas vizinhas, 
bem como para permitir a reposição de peças, em caso de reforma ou manutenção dos 
telhados. .......,.._C ~ 

~=i"~ 
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• Quando apoiadas sobre um plano horizontal, as arestas de telhas cerâmicas de capa e ca.tv-. 1 •• a,~~~ 
- . - ''~©p 

nao f1carao, em nenhum ponto, separadas desse plano mais do que 5 mm; 

• As telhas cerâmicas não apresentarão vazamentos ou formação de gotas em sua face inferior, 
quando submetidas ao ensaio para verificação da impermeabilidade; 

• Para maior segurança no trânsito de pessoas sobre o telhado, a resistência à flexão será, no 
mínimo, de 100 kgf, conforme recomendações do IPT; 

• Nas telhas tipo Colonial o escoamento ocorre pelo canal, e a capa evita a penetração .de água 
recobrindo, longitudinalmente, dois canais vizinhos; 

• O recobrimento transversal é de 6 em, o que determina um espaçamento entre ripas - galga 
-de 40 em; 

• A telha apresentará detalhes que propiciem um bom encaixe entre canais e ripas e entre 
canais e capas. 

Processo Executivo 

Na montagem das peças, a CONTRATADA verificará as dimensões indicadas no projeto, 
sobretudo com relação a: com~1·i mento e largura; espaçamento; nivelamento da face superior; 
e paralelismo das terças. 

No fechamento lateral, deve ser observado o alinhamento e o prumo das terças. Deverão ser 
perfeitos, bem como o alinhamento longitudinal na colocação. 

As telhas inferiores, ou de canal, terão, na parte convexa, chanfro plano e paralelo às ripas, o 
qual, firmando-se nelas, corta oscilações e o escorregamento da telha; 

As telhas superiores, ou de capa, terão na parte interna saliência, ou anel, que limita o 
recobrimento das telhas de capa, saliência essa com furo que permite amarrar - com arame de 
cobre - as ripas ao conjunto de telhas, quer de cima, quer de baixo. 

O assentamento das telhas é feito inicialmente com os canais, no sentido da inclinação do telhado, 
do beiral para a cumeeira, colocando-se as telhas com a concavidade voltada para cima e a 
extremidade mais larga do lado da cumeeira. Na sua parte mais larga, a distância entre duas 
fileiras de canais será de cerca de 5 em. As telhas sobrepõem-se cerca de 10 em; 

As telhas superiores (capa) são colocadas com a extremidade mais estreita voltada para o ladq 
da cumeeira, e a sobreposição, limitada pela saliência citada no item b.4, retro, é de cerca de 1Ó 
centímetros; 

As cumeeiras e os espigões sãc feitos com as mesmas telhas, colocadas com a convexidade para 
cima e os rincões por meio de telhas de canal. A junção será garantida por argamassa; 

Seguir as demais recomendações do fabricante. 

PAVIMENTAÇÃO 

Cimentado 
G N 

"' ,.., 
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A03.1.1 Locais: 

Calçadas ao redor dos prédios. 
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A03.1.2 Materiais 

Cimento, britas no 01 e 02 ( para calçada), a'reia grossa e fina. 

A03.1.3 Processo executivo 

a) O cimentado poderá ser obtido através do desenvolvimento, sarrafeamento e alisamento da 
própria camada de concreto, traço 1:3:4 (cimento, areia grossa e pedra britada) com 80 a 100 
mm de espessura; 

b) Quando não for possível tal acabamento será aplicada uma camada de argamassa de cimento e 
areia no traço 1:3, com 20 mm de espessura; 

Será constituído pôr módulos a cada 1,00 m, separados pôr juntas de madeira. 

A04 REVESTIMENTOS (PISO, PAREDE E TETO) 

A04.1 PISO 

A04.1.1 Cerâmica 

a) Locais: 

Pátio interno, Passarelas de ligação, Bloco de Salas de Aula, Bloco de Serviço e Bloco de 
Administração. 

b) Materiais: 

Cerâmica (Vide memorial descritivo e projetos). 

c) Processo Executivo: 

• As peças deverão apresentar-se com aspecto uniforme, com faces planas e lisas, arestas vivas e 
polidas; 

• As juntas serão do tipo seca, preenchidas com massa plástica na tonalidade do piso; 

• Todas as juntas deverão estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais não 
poderão exceder a 1,5 mm; 

• Não será permitida a passagem sobre a pavimentação dentro de cinco dias do seu assentamento; 

• A pavimentação será convenientemente protegida com camada de areia, tábuas ou outro 
processo, durante a construção; 

• Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de 
massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência ou com 
quaisquer outros defeitos . 

. A04.2 PAREDES 

A04.2.1 Condições Gerais 

a) Os revestimentos apresentarão paramentos perfeitamente desempenados e aprumados. 

-::::::::;:==~---=::---:~~ s; :::: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO I Setor de Licitações & Contratos 

CNPJ : 04.876.470/0001 -74 I Av. Senador Lemos, 213 I Centro- Melgaço- Pará 1 CEP: 68490-000 
www.melgaco.pa .gov.br 1 pmm@melgaco.pa .gov.br 



b) 

c) 

d) 

e) 

e) 

Setor de 
Licitações e Contratos 

. C'\;\ÇOC$<1'v O; 
~ b., ~..., 

~,~,~~J~ \ 
- ...... ~-·!:?.. s: 193 • 

~ .e. 
~· ~ 
?..,. $ 

Os revestimentos de argamassa - salvo indicações em contrário no Caderno de Encargos - sé'r4à.Q· . 'J.,~-.<-' 
constituídos, no mínimo, pôr duas camadas superpostas, cont(nuas e uniformes: o emboço,'clj) 
aplicado sobre a superfície a revestir e o reboco, aplicado sobre o embaço. 

A guisa de pré-tratamento e com o objetivo de melhorar a aderência do embaço será aplicada 
sobre a superfície a revestir, uma camada irregular e descontínua de argamassa forte: o chapisco. 

Para garantir a estabilidade do paramento, a argamassa do embaço terá maior resistência que o 
reboco. 

As superfícies de paredes serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes da 
aplicação do chapisco . 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se a água com auxílio de vasilhames. A 
operação terá de ser executada para atingir o seu objetivo, com o emprego de esguicho de 
mangueira. 

A04.2.2 Chapisco 

a) Locais 

Paredes de alvenaria e superfícies de concreto. 

b) Materiais 

O chapisco comum será executado com argamassa no traço 1:4, empregando-se areia grossa, 
ou seja, a que passa na peneira de 4,8 mm e fica retida na peneira de 2,4 mm, com o diâmetro 
máximo de 4,8 mm. 

A04.2.3 Emboço 

a) Locais 

b) 

c) 

c.l) 

c.2) 

c.3) 

Paredes de alvenaria onde receberão reboco e cerâmica . 

Materiais 

o embaço de superfícies internas será executado com argamassa com emprego de areia média, 
entendendo-se como tal a areia que passa na peneira de 2,4 mm e fica retida na de 0,6 mm, 
com diâmetro máximo de 2,4 mm. 

Processo Executivo 

Os emboços só serão iniciados após completa pega de argamassa das alvenarias e chapiscos. 

O embaço de cada pano de parede só será iniciado depois de embutidas todas as canalizações 
que pôr ele devam passar. 

Os emboços serão fortemente comprimidos contra as superfícies e apresentarão paramento 
áspero ou entrecortado de sulcos para facilitar a aderência. Esse objetivo poderá ser alcançado 
com o emprego de uma tábua, com pregos, conduzida em linhas onduladas, no sentido 
horizontal, arranhando a superfície do embaço. 

c:::::_--
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c.4) A espessura do embaço não deve ultrapassar a 20 mm, de modo que, com a aplicação de 5 ~iciv"'~"{" 
de reboco, o revestimento da argamassa não ultrapasse 25 mm. Os traços a empregar serão 
testados na própria obra utilizando-se cimento, saibro ou cal hidratada e areia. 

A04.2.4 Reboco 

a) Locais 

Paredes de alvenaria a serem pintadas. 

b) Materiais 

A argamassa será de cimento e areia no traço 1:3. O embaço deve estar limpo, sem poeira, antes 
de receber o reboco. As impurezas visíveis- como raízes, pontas de ferro da armação da estrutura 
etc., serão removidas. · 

c) Processo Executivo 

c.l) Todas as bases serão limpas e suficientemente molhadas. 

c.2) Os rebocos só serão executados depois da colocação de peitoris e marcos (batentes) e antes da 
colocação de alisares (guarnições) e rodapés. O reboco deverá ser rigorosamente desempenado 
de modo a garantir prumo e esquadro perfeitos. 

c.3) A espessura do reboco não deve ultrapassar a 5 mm, de modo que, com os 20 mm do embaço, 
o revestimento de argamassa não ultrapasse 25 mm. 

(iv) A04.2.5 CERÂMICAS 

a) Locais 

b) 

c) 

c.l) 

c.2) 

c.3) 

c.4) 

Fachadas Externas, salas de Aula, sala de leitura e sala de informática com cerâmica até h=l,lOm 
(barras protetoras) e todo bloco de serviço e WC's do administrativo com cerâmica até o teto. 

Materiais 

Cerâmica (Vide memorial descritivo e projetos). 

Processo Executivo 

Após a execução da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orifícios existentes na superfície, 
especialmente os decorrentes da colocação de tijolos ou lajotas com os furos no sentido da 
espessura da parede. 

Concluída a operação de tamponamento, será procedida a verificação do desempeno das 
superfícies, deixando "guias" para que se obtenha, após a conclusão do revestimento de la.drilhos, 
superfície perfeitamente desempenada, no esquadro e no prumo. 

O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade, o que 
dispensa a operação de molhar as ?Uperfícies do embaço e do ladrilho. · 

As juntas serão corridas e, rigorosamente, dentro de nível e prumo, a espessura das juntas será 
de 2 mm. 
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c.S) Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operação do rejuntamento, o que será efetuál!i~;J;~i""'' G~"" 

com pasta de cimento branco e pó de mármore no traço volumétrico de 1:4. A proporção desse 
produto não poderá ser superior a 20% do volume de cimento. 

c.6) Quando necessário, os cortes e os furos das cerâmicas só poderão ser feitos com equipamentos 
próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. 

c. 7) Os cortes e furos deverão ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o rejuntamento. 

A04.3 TETOS 

A04.3.1 Pintura 

a) Locais 

Sob as lajes pré-moldadas dos Blocos de Salas de Aula, Administrativo e Serviço. 

b) Materiais 

Laje emassada e pintada com tinta acrílica (vide memorial descritivo e projetos). 

c) Processo executivo 

Seguir as recomendações do fabricante. 

AOS PINTURA 

a) Locais 

b) 

b.l) 

b.2) 

b.3) 

a) 

c.l) 

c. 2) 

c.3) 

c.4) 

Os locais a receberem pintura como revestimento serão aqueles indicados nos projetos de 
Arquitetura e Detalhamento. 

Materiais 

Tinta acrílica (Vide memorial descritivo e projetos); 

Verniz (Idem); 

Esmalte (Idem). 

Processo Executivo 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas, com massa 
corrida, para o tipo de pintura a que se destinem. 

A eliminação da poeira será completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento 
de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. 

Cada demão de tinta só poderã ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, 
convindo observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificação em 
contrário. 

Igual cuidado haverá entre demãos de tinta e de massa, observando-se um intervalo mínimo de 
48 horas, após cada demão de massa, salvo especificações em contrário . 

.;;:::::: ?-;:-- --= s ~ 
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c.S) S~rão ad?tados pre~auções .~speciais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfíCf(t)fiicip"'~"'"' 
nao destmadas a pintura (tiJOlos aparentes, concreto aparente, ferragens ,de esquadrias etc.) 
convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remoção de tinta aderida a superfícies rugosas. 

c.6) Os salpicas que n&o puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, 
empregando-se removedor adequado sempre que necessário. 

c. 7) Antes da execução de qualquer pintura, será submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO uma 
amostra, com as dimensões mínimas de 0,50 m x 1,00 m, sob iluminação semelhante e em 
superfície idêntica à do local a que se destinam. · 

(b) A06 ESQUADRIAS E FERRÃGENS 

A06.1 Esquadrias Metálicas (Janelas e Portas- Serralhel'ias) 

A06.1.1 Locais 

Indicados em plantas. De maneira geral os serviços de serralherias considerados são: as 
esquadrias metálicas, suportes diversos e arremates . 

A06.1.2 Materiais 

a) Todo material a ser empregado nas esquadrias metálicas deverá estar de acordo com os 
respectivos desenhos e detalhes de projeto, sem defeito de fabricação ou falhas de laminação; 

b) As superfícies de chapas ou perfis de ferro que se destinem a confecção de esquadrias serão 
submetidos, antes de sua manipulação, a tratamento preliminar com pintura anti-corrosiva. 

A06.1.3 Processo Executivo 

a) De ferro 

a.l) Todos os trabalhos de serralheria comum, artística, ou especial, serão realizados com a maior 
perfeição, mediante emprego de mão de obra especializada, de primeira qualidade e executados 
rigorosamente de acordo com os respectivos desenhos de detalhes, indicações dos demais 
desenhos do projeto e o adiante especificado. 

a.2) Todas as unidades de serralheria, uma vez armadas, serão marcadas com clareza, de modo a 
permitir a fácil identificação e assentamento nos respectivos locais. 

a.3) Caberá à CONTRATADA assentar as serralherias nos vãos e locais apropriados, inclusive selar os 
respectivos chumbadores e marcos. 

a.4) Caberá à CONTRATADA, inteira responsabilidade pelo prumo e nível das serralherias, e pelo seu 
funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixados. 

a.S) As serra lherias não serão jamais forçadas em rasgos porventura fora do esquadro ou de escassas 
dimensões. 

a.6) Os chumbadores serão solidamente fixados à alvenaria ou ao concreto, com argamassa 
firmemente socada nos respectivos furos. 

a.7) Deverá haver especial cuidado para que as armações não sofram distorções quando parafusadas 
aos chumbadores ou marcos. 
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Os quadros serão p~rfeitament~ esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas de emetldfJ;cip\1-,~c~ 
soldados bem esmenlhados ou limados, de modo a desaparecerem as .rebarbas e saliências de 
solda. 

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escariados e as aspereza limadas. Os furos 
realizados no canteiro da obra serã<? executados com broca ou máquina de furar, sendo vedado 
o emprego de furadores Uunção). 1' 

As pequenas diferenças entre furos de peças a rebitar ou a aparafusar desde que não 
perceptíveis, poderão ser corrigidas com broca ou rasqueta, sendo porém, terminantemente 
vedado forçar a coincidência dos orifícios ou empregar lima redonda. 

Todas as peças desmontáveis serão fixadas com parafusos de latão amarelo, quando se 
destinarem à pintura, ou de latão cromado ou niquelado, em caso contrário. 

Os furos para rebites ou parafusos com porcas devem exceder de 1 mm o diâmetro do rebite ou 
parafuso. 

Na fabricação das esquadrias, não se admitirá o emprego de elementos compostos, obtidos pela 
junção, pôr solda, ou outro meio qualquer de perfis singelos. 

Esquadrias em Madeira (portas) 

A06.2.1 Locais 

a) As esquadrias em madeira são as PMl, PM2 e PM3 com locais, características, dimensões, 
revestimentos indicados em projeto e no Quadro de Esquadrias. 

A06.2.2 Materiais 

a) A madeira a ser empregada na execução das esquadrias será seca, isenta de nós, cavidades, 
carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer sua durabilidade, 
resistência e aspecto. 

b) Semi-ocas: 

o enquadramento do núcleo das portas será constituído por peças - montante ou pinásio vertical 
e travessa ou pinásio horizontal - de madeira idêntica a do revestjmento da porta com 
acabamento em massa e pintadas. 

A06.2.3 Processo Executivo 

a) As esquadrias de madeira obedecerão rigorosamente às indicações dos respectivos projetos de 
arquitetura e I ou desenhos de detalhes. 

b) Serão recusadas todas as peças que apresentarem sinais de empenamento, deslocamento, 
rachaduras, lascas, desigualdade de madeira, ou outros defeitos. 

c) 

d) 

Os arremates das guarnições com rodapés e I ou revestimentos de paredes adjacentes 
merecerão, de parte da CONTRATADA, cuidados especiais. Sempre que necessário, tais 
arremates serão objeto de desenhos de detalhes, os quais serão submetidos à prévia aprovação 
da FISCALIZAÇÃO. 

Os montantes ou pinásios verticais do enquadramento do núcleo terão largura tal que permita, 
de um lado o embutimento completo das fechaduras e do outro, a fixação dos parafusos das 

I ' 

dobradiças na madeira maciça. _ ~ ...,.... :::i ?? ---, 
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Para a fixação de esquadrias serão empregados grapas metálicas ou buchas plásticas ~dmkip"\~ .. ~ 
parafusos. 

A06.3 FERRAGENS 

A06.3.1 Locais 

Em todas as esquadrias especificadas e indicadas em planta. 

A06.3.2 Materiais 
~Q 

a) Todas as ferragens e~pecifÍcadas serão novas, de fabricação Fama, na linha latão cromado 075 
ou similar. 

b) Deverão ser observadas todas as normas da ABNT, em especial as relacionadas na E-FER. 1, bem 
como recomendações e especificações dos fabricantes sobre cremonas, dobradiças, fechaduras, 
fechos e. trincos e demais componentes para esquadrias de madeira e ferro. 

c) As fechaduras deverão ter cubo, lingüeta, trinco, chapa-testa, contra-chapa e chaves. 

d) As maçanetas serão em latão, tipo alavanca, com seção circular. 

e) Os espelhos e rosetas serão do mesmo material das maçanetas. 

f) Todas as chaves serão fornecidas em três vias. 

A06.3.3 Processo Executivo 

a) As ferragens serão colocadas e fixadas de modo a ficarem perfeitamente encaixadas e ajustadas, 
sem necessidade de esforços sobre as peças. 

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

c) As maçanetas das portas, salvo condições especiais, serão localizadas a 105 em do piso acabado. 

d) O assentamento de ferragens será procedido com particular esmero pela CONTRATADA. Os 
rebaixas ou encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, chapas, etc. terão a forma das 
ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas, e quaisquer adaptações. 

e) Para o assentamento serão empregados parafusos de qualidade, acabamento e dimensões 
correspondentes aos das peças que fixarem, devendo aqueles satisfazerem à Norma NB-45/53. 

AOS SOLEIRAS/RODAPÉS 

Deverão estar em concordâncii'l com os mesmos revestimentos de piso. 

AOB.l Soleiras 

a) 

b) 

Locais 

Serão instaladas sob as portas, sempre que houver mudança de nível de pavimentação, 
acompanhando o nível mais alto. 

Materiais 
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Granito cinza andorinha, espessura de 3 em e na largura da parede. 

A08.2 Rodapés 

a) Locais 

Serão instalados rodapés em todos os ambientes, sempre em concordância com o piso, exceto 
quando especificado de outra forma. 

b) Materiais 

Rodapé de cerâmica (Vide memorial descritivo e projetos). 

A09 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 
( 

A09.1 LOUCAS 

a) Locais 

Sanitários e Cozinhas. 

b) Materiais 

b.l) Todas as Louças serão da linha Ravena de fabricação DECA, DOCOL, CELITE ou similar. 

b.2) As cubas serão de embutir, tipo lavatório retangular, referência L-42, fabricação DECA, DOCOL, 
CELITE ou similar. 

b.3) Os aparelhos e acessórios não poderão apresentar quaisquer defeitos de moldagem, usinagem 
ou acabamento. As arestas serão perfeitas, as superfícies de metal serão isentas de esfoliações, 
rebarbas, bolhas e, sobretudo, depressões, abaulamentos ou grânulos. 

b.4) Os esmaltes serão perfeitos, sem escorrimentos, falhas, grânulos ou ondulações e a coloração 
será absolutamente uniforme. Nas peças coloridas haverá particular cuidado na uniformidade de 
tonalidades das diversas unidades de cada conjunto. 

b.S) A louça para os diferentes tipos de aparelhos sanitários e acessórios será de grés porcelânico, 
atendendo rigorosamente à EB-44/ ABNT. 

A09.2 METAIS 

A09.2.1 Condições Gerais 

a) 

Os artigos de metal para equipamentos sanitários e demais utilizações serão de perfeita 
fabricação, esmerada usinagem e cuidadoso acabamento; as peças não poderão apresentar 
quaisquer defeito de fu ndição ou usinagem; as peças móveis serão perfeitamente adaptáveis às 
sua sedes, não sendo tolerado qualquer empeno, vazamento, defeito de polimento, acabamento 
ou marca de ferramentas; 

Locais 

Sanitários e Cozinhas. 

b) Materiais 
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Todos os metais serão da linha Prata, cromados, de fabricação DECA, DOCOL, CELITE ou simÍf&.;ci,,"'~"'~ 

A09.2.2 REGISTROS 

a) Os registros de gaveta serão especificados para cada caso particular, considerada a pressão de 
serviços projetada, conforme indicação dos projetos. 

b) Acabamento linha Prata fabricação DECA, DOCOL, CELITE ou similar. 

c) As válvulas de retenção serão inteiramente de bronze ou de ferro fundido, com vedação de metal 
contra metal, tipo vertical ou horizontal. Tipo com flanges, de ferro, vedação de borracha ou 
bronze. 

A09.2.4 ACESSÓRIOS 

a) Papeleira com rolete plástico, referência linha TARGA 800 C40, cromado, fabricação DECA, 
DOCOL, CELITE ou similar. 

b) Saboneteira para sabão líquido, referência linha Evolution, fabricação LALEKLA, CELITE ou similar. 

c) Porta toalhas de papel, referência 50567, fabricação LALEKLA, CELITE ou similar. 

d) Assentos em plástico nas cores das bacias, fabricação DECA, DOCOL, CELITE ou similar. 

e) Lixeiras aramadas com acabamento anti-corrosivo e pintura final em esmalte sintético na cor 
preto fosco, no tamanho grande. 

f) Par de parafusos de 7 /23" x 2 3/8" para bacias. 

g) Anel de vedação para bacias sanitárias ref. AV90-Decanel, fabricação DECA,DOCOL, CELITE ou 
similar. 

h) Espelho para os sanitários cristal nacional, com 4mm de espessura mínima, altura de 0,60m, 
comprimento na mesma extensão da bancada, com bordas lapidadas, pintura protetora, tipo 
automotiva, aplicada no verso à pistola e pinos de fixação em aço inoxidável, sem perfuração da 
peça. 

i) Bancadas: 

• Serão executadas em concreto armado aparente, acabamento em verniz fosco. 

• Deverão ser chumbadas à parede e sustentadas pôr cantoneiras metálicas. 

A010 PEÇAS DIVERSAS 

a) Sifão, regulável de 1" para W' bitola, linha PRATA, fabricação DECA, DOCOL, CELITE ou similar. 

b) Válvula de escoamento cromada com ladrão, ref. 1602 C -lavatórios, fabricação DECA ou similar. 

c) 

d) 

e) 

Torneiras de para lavatórios, linha PRATA, acabamento cromado, fabricação DECA,DOCOL, 
CELITE ou similar. 

Tubo de ligação cromado flexível, referência 4606 C, fabricação DECA, DOCOL, CELITE ou similar. 

Torneira de limpeza para uso geral, ref. 1153 C39, fabricação DECA, DOCOL, CELITE ou similar. 
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CAPÍTULO IV INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA E ESGOTOS SANITÁRIOS 

IHSl MEMORIAL DESCRITIVO 

a) As instalações serão executadas em condições totalmente operacionais, sendo que o 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra deverá ser previsto visando a inclusão 
de todos os componentes necessários para tal, mesmo aqueles que embora sejam indispensáveis 
para se atingir o seu perfeito funcionamento. 

b) De maneira geral todas as tubulações serão aparentes e do tipo acessível, em especial nos pontos 
considerados críticos quanto a '/azamentos e entupimentos. 

c) Nos locais onde houver trânsito de veículos, haverá um reforço especial nas junções de toda a 
tubulação; 

d) Os materiais a utilizar devem ser rigorosamente adequados à finalidade a que se destinam a 
satisfazer às normas da ABNT. 

e) Todos os materiais e equipamentos requeridos para esta instalação, exceto nos casos claramente 
identificados, deverão ser sempre novos e de qualidade superior. Estes deverão ser fabricados e 
instalados de acordo com as melhores técnicas para a execução de cada um destes serviços. Nos 
locais onde esta especificação seja omissa quanto à qualidade dos materiais e equipamentos a 
serem fornecidos, eles deverão ser da melhor qualidade possível e aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO. 

f) A CONTRATADA deverá proceder os serviços de supervisão da obra através de uma pessoa 
experimentada para este tipo de atividade, que deverá ser responsável pela instalação, 
supervisionando o trabalho de operários especializados nas suas funções. 

IHS2 NORMAS 

a) Na execução das instalações de água potável e esgoto deverão ser seguidas, no que forem 
aplicáveis, as recomendações 'cias seguintes normas: 

• NBR 5626 Instalações Prediais de Água Fria; 

• NB 8160 Instalações Prediais de Esgoto Sanitário. 

b) As especificações contidas nas normas técnicas da ABNT serão consideradas como elemento base 
para qualquer serviço ou fornecimento de materiais e equipamentos. 

IHS3 MATERIAIS E PROCESSOS EXECUTIVOS 

IHS3.1 Água fria 

a) Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável, marca Tigre, CANDE ou simila r. 

b) 

c) 

Os diâmetros mínimos serão de 25 mm, e nas saídas de alimentação de lavatórios e filtros serão 
colocadas joelhos de 25 x 15 mm para ligação das peças. Estes terão conexões rosqueadas em 
metal maleável, tipo conexões reforçadas da linha azul da Tigre. 

Para facilitar futuras desmontagens das tubulações, serão colocadas, em locais adequados, 
uniões ou flanges, conforme o caso. 
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Os registros de gaveta serão de bronze com rosca, tipo DECA,DOCOL, CELITE ou similar, éômici ~,~ .. ~ 
acabamento idêntico aos demais metais sanitários em conformidaçle com as especificações do P 

projeto de arquitetura. 

As tubulações embutidas serão protegidás com tecidos de juta e serão chumbadas na alvenaria 
com argamassa de "vermiculita" . 

As colunas para alimentação do sanitário e da cozinha, serão dotadas de registro de gaveta, 
colocado a 1,80 m do piso e nos locais indicados no projeto. 

Toda tubulação de alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de 
PVC rígido de fabricação TIGRE,CANDE ou similar, tipo soldável, nos diâmetros indicados nos 
projetos. 

Antes do fechamento das passagens do~ tubos na alvenaria, as tubulações deverão ser 
submetidas a um teste de estanqueidade, com pressão hidrostática igual ao dobro da pressão de 
serviço. 

A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, com o projeto 
respectivo e com as especificações que se seguem. 

As canalizações serão assentes antes da execução das alvenarias. 

As canalizações serão fixadas em paredes e/ou suspensas em lajes, os tipos, dimensões e 
quantidades dos elementos suportantes ou de fixação - braçadeiras, perfilados "U", bandejas etc. 
- serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações. 

As furações, rasgos e aberturas necessários em elementos da est rutura de concreto armado, para 
passagem de tubulações, serão locados e forrados com tacos, buchas ou ba inhas antes da 
concretagem. Medidas que devem ser tomadas para que não venham a sofrer esforços não 
previstos, decorrentes de recalques ou deformações estruturais, e para que fique assegurada a 
possibilidade de dilatações e contrações. 

As curvaturas dos tubos, quando inevitáveis, devem ser feitas sem prejuízo de sua resistência à 
pressão interna, da seção de escoamento e da resistência a corrosão e sempre através de 
conexões apropriadas. 

Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das cana lizações 
serão vedadas com plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de buchas 
de madeira ou papel para tal fi rn . 

As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento dos rasgos 
das alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa - lentamente cheias de água, 
para eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna . 

Essa prova será feita com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima na 
instalação, não devendo descer, em ponto algum da canalização, a menos de 1,0 kgf/cm2 . A 
duração da prova será de 6 horas, pelo menos. 

De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela 
FISCALIZAÇÃO, quanto às suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento. 

A vedação das roscas das conexões deve ser feita pôr meio de um vedante adequado sobre os 
filetes, recomendando a NB-115/ ABNT as fitas de Teflon, solução de borracha ou similares, para 
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juntas que tenham que ser desfeitas, ·e resinas do tipo epóxi para juntas não desmontáveis':1'~·. ~\~~""' 
- ld' - ICljl conexoes so aveis serao feitas da seguinte forma: 

• Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água; 

• Limpa-se com solução própria as partes lixadas; 

• Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas partes e serem soldadas, encaixando-as 
rapidamente e removendo-se o excesso ~om solução própria; 

• Antes da solda é recomendável. que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo 
objetivando a perfeição do ercaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da 
pressão não estabelece a soldagem. 

IHS3.3 Esgoto Sanitário 

a) As tubulações para esgoto sanitários serão em PVC e PVC-R, de fabricação TIGRE ou similar e 
devem obedecer ao que prescreve a norma EB-608 da ABNT 

b) A tubulação será executada de modo a garantir uma declividade homogênea em toda a sua 
extensão. 

c) As juntas e as conexões do sistema deverão estar de acordo com os materiais da tubulação a 
que estiverem conectadas e às tubulações existentes onde serão interligadas. 

d) As tubulações de esgoto primário serão interligadas à rede existente, conforme 

indicação no projeto. 

e) Os ralos simples (secos) serão de PVC rígido, com grelhas de latão cromado, saída de 40 mm, 
marca Tigre, CANDE ou similar. 

f) Os ralos sifonados serão de PVC rígido, com grelha de latão cromado, saída de 75 mm, fecho 
hídrico, diâmetro mínimo de 150 mm, marca Tigre, CANDE ou similar. 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

As caixas de inspeção serão eY:::cutadas em alvenaria, possuirão tubulação de ventilação, tampa 
em concreto com alça escamoteável para a sua remoção, revestida com material de acabamento 
idêntico ao do piso em que for instalada. 

A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, com o projeto 
respectivo e com as especificações que se seguem. 

As furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos da estrutura de concreto armado, para 
passagem de tubulaçõe,s, serão locados e tomados com tacos, buchas ou bainhas, antes da 
concretagem. Medidas devem ser tomadas para que não venham a sofrer esforços não previstos, 
decorrentes de recalques ou deformações estruturais e para que fiquem assegurada a 
possibilidade de dilatações e contrações. 

Os tubos - de modo geal - serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao do 
escoamento. 

As extremidades das tubulações de esgotos serão vedadas até a montagem dos aparelhos 
sanitários com bujões d= rosca ou plugues, convenientemente apertados, sendo vedado o 
emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim. 
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Durante a execução das obras deverão tomadas especiais precauções para se evitar a entrãt>l.qici 1,~,~--..,. 
de detritos nas tubulações. 

m) 

n) 

o) 

p) 

q) 

r) 

s) 

IHS4 

a) 

b) 

c) 

Serão tomadas todas as precauções para se evitar infiltrações em paredes e pisos, bem como 
obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras. 

Antes da entrega a instalação será convenientemente testada pela fiscalização. 

Todas as canalizações primárias da instalação de esgotos sanitários deverão ser testadas com 
água ou ar comprimido, sob pressão mínima de 3 m de coluna d'água, antes da instalação dos 
aparelhos. 

Os aparelhos serão cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento, 
permitir fácil limpeza e remoção, bem como evitar a possibilidáde de contaminação da água 
potável. 

Toda instalação será executada tendo em vista as possíveis e futuras operações de desobstrução. 

Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, pôr meio 
de bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil inspeção. 

O sistema de ventilação da instalação de esgoto deverá ser conectado à coluna de ventilação 
existente. A conexão deverá ser executada sem a menor possibilidade de os gases emanadas dos 
coletores entrarem no ambiente interno da edificação. 

DESENHOS 

Os desenhos do PROJETO definem o arranjo geral de equipamentos e dos sistemas. Os desenhos 
finais de arquitetura e estrutura deverão ser examinados para conferir sua compatibilidade com 
os si!)temas propostos. 

Ao final da obra, a · CONTRATADA deverá fornecer desenhos de acordo com o PROJETO 
efetivamente executado (desenhos "AS-BUILT"), contendo toda? as modificações que porventura 
tenham sido executadas. 

Cada equipamento ejou material indicado nos desenhos e proposto para instalação deverá ser 
um produto de linha normal de fabricação, de firma já há longa data estabelecida no mercado, e 
que tenha experiência comprovada na fabricação dos mesmos, de modo a prover a necessária 
qualidade, acabamento e durabilidade desejadas. 

CAPÍTULO V INSTALACÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 

IEl MEMORIAL DESCRITIVO 

a) As instalações elétricas serão executadas em condições totalmente operacionais, sendo que o 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra deverá ser previsto no sentido de incluir 
todos os componentes necessários para tal, mesmo aqueles que embora não citados sejam 
indispensáveis para se atingir o perfeito funcionamento de todos os sistemas. 

b) Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os 
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados e firmemente ligados às 
estruturas de suporte, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa 
qualidade. 
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c) ~odo_ equipamento_ será fi~memente fixado à sua base de instalaçã'o, prevendo-se meios"'11~;ci1, . .-\~.,"" 
frxaçao ou suspensao condrzentes com a natureza do suporte e com o peso e as dimensões do 
equipamento considerado. 

d) As partes vivas expostas dos circuitos e dos equipamentos elétricos serão protegidas contra 
acidentes, seja pôr um invólu-:iO protetor, seja pela sua colocação fora do alcance normal de 
pessoas não qualificadas. 

e) 'As partes do equipamento elétrico que, em operação normal, possam produzir faíscas deverão 
possuir uma proteção incombustível protetora e ser efetivamente separados de todo material 
facilmente combustível. 

f) Em lugares úmidos ou normalmente .molhados, nos expostos às intempéries, onde o material 
possa sofrer ação dos agentes corrosivos de qualquer natureza, serão usados métodos de 
instalação adequados e materiais destinados especialmente a essa finalidade. 

g) Somente em caso claramente autorizado pela FISCALIZAÇÃO será permitido que equipamentos 
e materiais sejam instalados de maneira diferente da especificada nos projetos ou indicada pôr 
seu fabricante. Esta recomendação cobre também os serviços de partida e os testes de 
desempenho de cada equipamento, que deverão ser realizados de acordo com as indicações de 
seus fabricantes. 

IE2 NORMAS E CÓDIGOS 

IE3 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Deverão ser observadas as normas e códigos aplicáveis ao serviço em , pauta, sendo que a ~ 
especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) serão consideradas como 
elemento base para quaisquer serviços ou fornecimentos de materiais e equipamentos, em 
especial as abaixo relacionada5, outras constantes destas especificações e ainda as especificações 
e condições de instalação dos fabricantes dos equipamentos a serem fornecidos e instalados. 

• NBR 5410 - Execução de instalações elétricas de baixa tensão; 

• NBR 5413 - Iluminamento de Interiores. 

MATERIAIS E PROCESSO EXECUTIVO 

Todas as extremidades livres dos tubos serão antes e durante os serviço~ convenientemente 
obturadas, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade. 

Os quadros elétricos de distribuição deverão ser equivalentes aos modelos especificados e 
detalhados contidos no projeto. 

Deverão ser equipados com os disjuntores e demais equipamentos dimensionados e indicados 
nos diagramas unifilares e trifilares. Todos os disjuntores serão de fabricação GE, SIEMEI\JS, tipo 
TQC, ou similar, salvo q~.ando indicado em contrário. 

Todos os cabos e/ou fios deverão ser arrumados no interior dos quadros utilizando-se canaletas, 
fixadores, abraçadeiras, e serão identificados com marcadores apropriados para tal fim. 

As plaquetas de identificação dos quadros elétricos deverão ser feitas em acrílico, medindo 50 x 
20 mm e parafusadas nas portas dos mesmos. 

Após a instalação dos quad•os, os diagramas unifilares dos mesmos deverão ser armazenados no 
seu interior em porta planta confeccionado em plástico apropriado. 
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h) 

i) 

j ) 

k) 
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A fiação elétrica será feita com condutores de cobre, de fabricação PIRELLI, tipo SINTENAX ·~~ .. "J.,?:."'"" 
KV a 1 KV, ou similar. O cabo de menor seção a ser utilizado será de 1,5 mm2. 'c''' 

Os condutores deverão ser instalados de forma que os isente de esforços mecan1cos 
incompatíveis com sua resistência, ou com a do isolamento ou revestimento. Nas deflexões os 
condutores serão curvados segundo raios iguais ou maiores que os raios mínimos admitidos para 
seu tipo. 

Todas as emendas dos fios e cabos deverão ser sempre efetuadas em caixas de passagem. 
Igualmente o desencapamento dos fios, para emendas, será cuidadoso, só ocorrendo no interior 
das caixas. O isolamento das emendas e derivações deverá ter características no mínimo 
equivalentes às dos condutore~ a serem usados, devendo ser efetuado com fita isolante de auto
fusão. 

As ligações dos condutores aos bornes dos aparelhos e dispositivos deverão ser feitas de modo 
a assegurar resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente, sendo que 
os fios de quaisquer seção serão ligados pôr meio de terminais adequados. 

Todos os cabos e fios serão afixados através de abraçadeiras apropriadas, de fabricação 
HELLERMANN, ou similar. Deverão ser utilizados marcadores de fabricação DUTOPLAST, 
HELLERMANN, ou similar, para marcar todos os fios e cabos elétricos, os quais terão as seguintes 
cores: 

• Condutores de fase - Preto, branco e vermelho; 

• Condutores de neutro - Azul claro; 

• Condutores de retorno - Cinza; 

• Condutores positivos em tensão DC- Vermelho; 

• Condutores negativos em tensão DC- Preto; 

• Condutores de terra- Verde ou Verde/Amarelo. 

I) Para os rabichos de ligação das luminárias serão utilizados cabos PP 3 x 1,5mm2. 

IE3.1 Eletrodutos, Eletrocalhas, e Caixas de Derivacões 

a) 

b) 

c) 

d) 

A distribuição deverá ser feita sob o forro, utilizando-se eletrocalhas, eletrodutos de PVC rígido, 
conduletes e caixas de passagem, conforme projeto. 

Os eletrodutos serão em PVC rígido incombustíveis, a menor bitola será 0= 3/4" serão utilizados 
para alimentação dos circuitos de iluminação, tomadas de serviço e interruptores, a partir do 
quadro de distribuição. 

Toda derivação ou mudança de direção dos eletrodutos, tanto na horizontal como na vertical, 
deverá ser executada através de conduletes de PVC ou das caixas de passagem representadas 
no projeto, não sendo permitido o emprego de curva pré-fabricada, nem curvatura no próprio 
e\etroduto, salvo indicação em contrário nos casos específicos estabelecidos no projeto. 

Sempre que possível serão evitadas as emendas dos e\etrodutos. Quando inevitáveis, estas 
emendas serão executadas através de \uvas roscadas às extremidades a serem emendadas, de 
modo a permitir continuidade da superfície interna do e\etroduto e resistência mecânica 
equivalente à tubulação. 
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e) 

f) 

g) 

IE3.2 

a) 

b) 

c) 

d) 

IE3.3 

a) 

b) 
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Todos os circuitos de iluminação serão lançados, a partir do QDF em fase neutro e terra T;~~ .. ~~ .. ~ 

I ' U~JCl\li\ 

as luminárias fluorescentes deverão ser aterradas para garantir segurança e partida adequada 
dos reatores eletrônicos dimerizáveis. 

A distribuição dos circuitos sob o piso será efetuada em eletrodutos de PVC rígido rosqueável de 
acordo com o projeto. 

Todas as partes metálicas não destinadas à condução de energia, como quadros, caixas, carcaças 
de motores, equipamentos, etc. , serão solidamente aterradas interligando-se à malha de 
aterramento a ser executada e depois ligada a malha de terra existente. 

Iluminação 

Será prevista utilização de diversos tipos de.<luminárias conforme especificado ho Projeto elétrico . 
Todas elas deverão ser perfeitamente fixadas nas estruturas e com perfeito acabamento na 
superfície de forros . 

Os aparelhos para luminárias, empregados nesta obra, obedecerão, naquilo que lhes for aplicável, 
à EB-142/ ABTN, sendo constru ~dos de forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço 
para permitir as ligações necessárias. Buscarão antes de tudo a melhor eficiência energética 
possível. 

Todas as luminárias serão protegidas contra corrosão mediante pintura, esmaltação, zincagem 
ou outros processos equivalentes. 

As luminárias devem ser construídas de material incombustível e que não seja danificado sob 
condições normais de serviço. Seu invólucro deve abrigar todas as partes vivas ou condutores de 
corrente, condutos porta lâmpadas e lâmpadas permitindo-se, porém, a fácil substituição de 
lâmpadas e de reatores. Devem ser construídas de forma a impedir a penetração de umidade em 
eletroduto, porta lâmpadas e demais partes elétricas. 

Malha de Aterramento 

Deverá ser executada uma malha de terra constituída de hastes de aterramento tipo copperweld 
de 5/8" x 3 m, interligadas pôr cordoalha de cobre nu de 50 mm2 através de solda exotérmica . 
Deverão ser instaladas quantas hastes forem necessárias para que obtenha resistência máxima 
de 10 Ohms em terreno seco. Tanto as hastes quanto a cordoalha de interligação deverão ser 
enterradas a uma profundidade mínima de 50 em. Deverá ser executada uma caixa de inspeção 
da haste principal construída em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo T-16. 

A malha de aterramento executada deverá ser interligada às malhas de aterramento porventura 
existentes nas proximidades. 

(c) IE4 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

a) 

b) 

c) 

As especificações descritas a segui r se destinam a definir os equipamentos e materiais a serem 
fornecidos e/ ou instalados para execução dos serviços em pauta, que deverão ser utilizados como 
guia para seleção dos mesmos. 

Os modelos e equipamentos citados são para efeito orientativo, não estabelecendo 
necessariamente que estes sejam das marcas ou dos fabricantes citados .. 

Os equipamentos propostos deverão atender integralmente as características construtivas e 
condições operacionais dos equipçmentos especificados, devendo a CONTRATADA enviar os 
catálogos técnicos com dimensões físicas, pontos de operação, características técnicas, etc. , dos 
equipamentos alternati~os. .:- --.... ~ :::_ 
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IE4.1 Condutos, dutos e acessórios 

a) Só serão aceitos condutos e dutos que tragam impressos indicação de marca, classe e 
procedência. 

b) Os eletrodutos, salvo especificação em contrário, serão de PVC rígido, fornecidos em barras de 3 
m de comprimento, nas bitolas indicadas no projeto, podendÓ ser adotadas medidas em mm ou 
polegadas. 

c) Os acessórios tais como buchas, arruelas, adaptadores luvas, curvas, conduletes, abraçadeiras e 
outros, deverão ser preferencialmente da mesma linha e fabricação dos respectivos dutos. 

IE4.2 Condutores 

a) Os condutores destinados à distribuição de luz, força, controle ou sinalização deverão atender ao 
que se segue: 

b) 

IE4.3 

a) 

b) 

c) 

d) 

IE4.4 

Serão todos do tipo "cabo", constituídos pôr condutores trançados de cobre eletrolítico e 
isolamento termoplástico anti-chama (PVC), do tipo PIRASTIC 0,6 KV, para bitolas inferiores a 
16mm2 e do tipo SINTENAX 1,0 KV (PVC-PVC) para bitolas superiores a 16 mm2. 

Luminárias 

Os aparelhos para luminárias sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecerão no que for 
aplicável a EB 142/ ABNT, devendo ser construídas de forma a apresentar resistência adequada e 
possuir espaço suficiente para permitir as ligações necessárias. 

Todas as luminárias deverão apresentar em local visível, as seguintes informações: marca modelo 
ejou nome do fabricante, tensão de alimentação, potências máximas. 

Em função dos cálculos luminotécnicos e da distribuição das luminárias nos ambientes foram 
adotadas as luminárias constantes do projeto, Planta Baixa Luminotécnico. 

Todos os reatores deverão ser de partida instantânea e de alto fator de potência . 

Equipamentos 

IE4.4.1 Quadros Elétricos (Conforme projetos) 

Quadro Geral de fabricação ELETROMAR, SIEMENS ou similar, grau de proteção IP-55 conforme 
NBR 6146, modelo de embutir, instalação abrigada, com as seguintes características: 

• Chave geral bipolar; 

• Barramento bifásico In= 50 A; 

• Barramento de neutro; 

• Barramento de terra; 

• Espelho de proteção; 

• Acessórios de instalação; -...... .ç: ---;-....... 
~ - ~=-"e:-.. 

• Acabamento com pintura eletrostática à pó epóxi-poliéster na cor RAL 7032 - texturizada. 
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a) IE4.4.2 Demais Quadros 

·• Os demais quadros, de distribuição, passagem, etc., serão em chapa de aço, n.o 16 e 
equipados com os dispositivos especificados no projeto, com porta, fechadura de cilindro, 
espelho e porta etiquetas. 

·• ·As dimensões dos quadros, disposição e ligação obedecerão às Normas e à boa técnica, bem 
como às indicações dos respectivos desenhos apresentados no projeto. 

IE4.4.3 Dispositivos de Manobra e Proteção 

IES 

• Interruptores - Serão do tipo e valores nominais adequados para as cargas que comandam. 
Serão do tipo comum, de embutir, base de baquelite e funcionamento brusco modelo de 
fabricação PIAL, BTICINO - linha CLASSIC - 8500, ou similar. 

• Disjuntores - Serão do tipo TQC, com capacidade de interrupção de 5 KA, monopolares e 
bipolares, de fabricação GE, SIEMENS ou similar. 

• Outros dispositivos de comando e proteção tais como, chaves, contatares, botoeiras, relés e 
etc., deverão atender às especificações contidas no projeto e específicas para cada caso onde 
for empregado. 

CONDIÇÕES PARA ACEITAÇÃO DA INSTALAÇÃO 

• As instalações elétricas e telefônicas só serão recebidas quando entregues em perfeitas 
condições de funcionamento, ligadas à rede existente, perfeitamente dimensionada e 
balanceada e dentro das especificações. 

• Todos os equipamentos e instalações deverão ser garantidos pôr 24 (vinte e quatro) meses a 
contar do recebimento definitivo das instalações. 

i. IE6 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

• Para que este sistema seja executado com sucesso e com melhor e com o menor custo 
possível, deverá ser iniciado junto com a fundação da edificação sendo importante o 
acompanhamento de pessoa responsável pela obra, para conferir a presença da barra nos 
pilares e fundação, o traspasse de 20cm e a interligação das ferragens dos pilares com as 
ferragens das lajes. 

• Em todos os pilares do corpo do prédio ( torre vertical) deverão ser instaladas barras 
galvanizadas a fogo denominada "RE BAR" REF. TEL 760, traspassada de 20cm, conectadas 
com 3 clipes galvanizados REF. TEL- 5238 (Ver detalhe) 

• Para cada pilar da torre do prédio deverá ser instalada 1 barra, sendo .que nos pilares externos 
deverá ser localizada na face mais externa, porém do estribo, e nos pilares internos poderá 
ser instalada em qualquer posição, sempre fixada nos estribos por arame torcido ( ver 
detalhe) 

• No encontro das ferragens laje com vergalhões longitudinais dos pilares, deverá ser feita 
interligação através de ferro de construção 3/8" ( lOmm) traspassado de 20cm na vertical e 
na horizontal em formato de "L" (ver detalhe), devendo ser interligado em primeiro lugar na 
barra do SPDA "RE BAR." e as demais ferragens do pilar, uma si, uma não, em posições 
alternadas. 

• Os procedimentos acima se repetem em todos os pilares e em todas as lajes, até na última 
laje, onde os pilares que iriam morrer nesta, deverão ser interligados na horizontal com "RE 
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BAR", com os pilares mais próximos que irão subir para casa de máquinas ou caixa d'ág ... "'de~ · . . ;::..1:,<-"" 
, ••JCII" 

de modo que haja uma continuidade de todos os pilares desde a fundação até o ponto mais 
alto a edificação 

• Nos locais onde não existe acesso ao público ( telhado da cobertura, laje da casa de máquinas, 
tampa da caixa d'água, a "RE BAR" deverá aflorara acima dos parapeitos no mínimo 30cm 
para que· durante a execução da captação estas barras sejam interligadas na horizontal por 
cabo de cobre nu # 35mm 2 TEL -5735, através-de conectares adequados ( ver detalhe), nos 
locais de acesso de pessoas ( para peito do terraço) as "RE BAR" deverão ser direcionados 
para o lado externo da edificação, na horizontal antes da chegada no nível da soleira 
(pingadeira) de modo a sobrar 20 a 30 em. Na etapa da execução da captação as barras 
·deste nível deverão ser interligadas na horizontal pelo lado externo do guarda corpo com 
barra chata de alumínio REF. :fEL- 779, fixada por buchas e parafusos adequados ( ver 
detalhe) . 

• O aterramento deste sistema consiste na colocaç~o de uma "RE BAR" dentro da fundação ( 
estaca ou tubulão) · 

• No subsolo e a cada 20 metros de altura deverá ser executada uma equalização de potenciais 
de modo a equalizar os potenciais do sistema elétrico, telefônico e massas metálicas 
consideráveis tais como: incêndio, recalque, tubo de gás, tubos de cobre, central de gás e 
etc. 

• A instalação das barras e ligações entre pilares e lajes deverá ser executada pela construtora 
durante a concretagem da estrutura. A captação e a equalização de potenciais poderá ser 
executada por empresa especializada a qual deverá emitir relatório técnico dos serviços 
executados e ART junto ao CREA. 

• Todos os materiais específicos são de fabricação da termotécnica IND. E COM. LTDA. 

• Este projeto não poderá sofrer modificações sem a prévia autorização do projetista 

• O sistema deverá ter uma manutenção preventiva anual e sempre que atingido por descargas 
atmosféricas, para verificar eventuais irregularidades e garantir a eficiência do SPDA 

• Não é função do SPDA a proteção de equipamentos eletro-eletrônicos. Para tal , os 
interessados deverão adquirir supressores de surtos individuais ( protetores de linha) nas 
casas especializadas 

CAPÍTULO VIII RECEBIMENTO DOS SERVICOS 

RS.l ARQUITETURA 

RS.l.l Recebimento dos Elementos de Vedacão 

Serão verificadas todas as etapas do processo executivo, de maneira que os elementos de 
vedação estejam perfeitamente locados, nivelados, aprumados e esquadrejados. As juntas serão 
regulares e os vãos e arremates deverão estar de acordo com o projeto. 

RS.1.2 Recebimento das Esquadrias e Ferragens 

a) Serão verificadas todas as etapas do processo executivo de forma a garantir perfeito prumo, 
nivelamento, alinhamento, posição, assentamento, dimens\)es e formatos das esquadrias, bem 
como a vedação, acabamento, funcionamento das partes móveis e colocação das ferragens. 

........ __ -;= ~ 
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Será também verificada a equivalência dos materiais às especificações do projeto, bem co~Ótliki ~\~.,.., b) 
fixação, o ajuste, o funcionamento e o acabamento das ferragens. P 

RS.1.3 Recebimento dos Tratamentos 

a) De Impermeabilização 

Serão verificadas todas as . etapas dos ·processo executivo, garantindo-se a estanqueidade 
solicitada. 

RS.1.4 Recebimento das Pavimentações 

Os serviços executados só serão aceitos se: 

• não forem constatadas dimensões inferiores às do projeto, em qualquer ponto; 

• não forem constatadas diferenças de cotas superiores a 7 mm, para mais ou menos; 

• as características dos materiais empregados se enquadrarem nas especificações. 

RS.l.S Recebimento dos Revesti~entos 

a) De Piso 

a.l) Serão verificadas todas as etapas do processo executivo, de maneira a garantir um perfeito 
nivelamento, assentamento das peças, sem saliências, correspondência de cores e tipos, em cada 
ambiente, de acordo com o especificado. 

a.2) Serão também verificadas todas as etapas do processo executivo quanto à instalação das soleiras 
e rodapés. 

b) De Paredes 

Serão verificadas todas as etapas dos processos executivos, garantindo-se a perfeita aderência e 
aplicação dos materiais, regularidades das arestas e nivelamento das superfícies. 

RS.l.G Recebimento das Loucas, Metais e Acessórios 

Serão verificadas as fixações dos diversos componentes, sua resistência, estabilidade e 
funcionamento, bem como a equivalência dos materiais às especificações. 

RS.1.7 Recebimento de Equipamentos 

a) Todos os equipamentos deverão ser testados e recolhidos seus manuais. 

b) Deverá ser verificada a equiva.encia das peças às especificações. 

RS.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

RS.2.1 O recebimento · das instaláções hidrosanitárias está condicionado à aprovação dos 
materiais, dos equipamentos e da execução dos serviços. 

RS.2 .2 Além do disposto no item anterior, as instalações hidrosanitárias só poderão ser recebLdas quando 
entregues em perfeitas condições de funcionamento, comprovadas pela FISCALIZAÇAO e ligadas 
à rede existente nos pontos indicados no Projeto Executivo. 

-=====~:::S:::S--~>=--~::::-
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RS.2.3 
"-' ~ 

A execução será inspecionada em todas as suas fases e testada após a conclusão, ~~-ªicip"\~ .. ~ 

RS.3 

RS.3.1 

RS.4 

comprovar-se o cumprimento das exigências pactuadas. 

COMBATE A INCÊNDIO 

o recebimento será efetuado mediante inspeção visual com o objetivo de avaliar a qualidade dos 
·serviços executados e a integridade de todo o material instalado. 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE TELEFONE 

RS.4.1 Instalações Elétricas 

a) O recebimento das instalações elétricas estará condicionado à aprovação dos materiais, dos 
equipamentos e da execução dos serviços. 

b) Além do disposto no item anterior, as instalações só poderão ser recebidas quando 
entregues em perfeitas condições de funcionamento, comprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

c) A execução será inspecionada em todas as suas fases e testada após a conclusão, para 
comprovar-se o cumprimento das exigências pactuadas. 

RS.4.2 Instalações de Telefone 

a) O recebimento das instalações será efetuado através de inspeção visual de todas 
as instalações e da comprovação da operação do sistema. 

b) Serão obrigatoriamente observados os seguintes aspectos: 

c) 

• instalação e montagem dos componentes mecânicos, tais como: eletrodutos, braçadeiras, 
caixas, blocos terminais e quaisquer outros dispositivos utilizados; 

• verificação de fiação e emendas nas caixas de passagem ou caixas de distribuição com o 
objetivo de verificar se os requisitos constantes dessas Especificações foram atendidos. 

Para aceitação do sistema de telefonia, em seus diversos trechos, serão realizados, no mínimo, 
os testes recomendados, onde aplicáveis, pelo SINMETRO e TELEBRÁS. 

CAPÍTULO IX LIMPEZA DA OBRA 

LOl 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Procedimentos Gerais 

Serão implementados todos os trabalhos necessários à desmontagem e demolição de instalações 
provisórias utilizadas na obra. 

Serão devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como peças 
remanescentes e sobras não utilizadas de materiais, ferramentas e acessórios. 

A limpeza ser? feita de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação. 

Será dedicado particular cuidado na remoção de quaisquer detritos ou salpicas de argamassa 
endurecida das superfícies. 

Serão removidas cuidadosamer,te todas as manchas e salpicas de tinta de todas as partes e 
componentes da edificação, dando especial atenção à limpeza dos vidros, montãntes em alumínio 
anodizado, luminárias e metais. 
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a) 

b) 

c) 

d) 

L03 

a) 

b) 
,r--

c) 

Setor de 
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Procedimentos Específicos 

A lavagem do ladri lho será feita com sabão neutro, isento de álcalis cáusticos e executada com 
equipamento. · 

~s superfícies de_ madeira serão enceradas em definitivo. 

Os metais cromados serão limpos com emprego de removedores adequados. 

Os demais elementos metálicos terão limpeza cuidadosa a fim de não danificar as superfícies 
pintadas óu anodizadas. 

Procedimentos Finais 

Para assegurar a entrega da e~:Jificação em perfeito estado, a CONTRATADA executará todos os 
demais arremates que julgar necessários e os que a FISCALIZAÇÃO determinar. 

Será, finalmente, removido todo o entulho da obra, deixando-a completamente livre e 
desimpedida de quaisquer resíduos de construção. 

Serão limpos e varridos os acessos, assim como as áreas adjacentes que porventura tenham 
recebido detritos provenientes da obra. 

Atenciosamente, 

~ 4c; \~ 
Maurício Alves Bouth Filho 

Eng. Civil 
CREA: 10.552-D/PA 

CPF: 411.194.282-20 
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OBRA: CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA SEMEC. 

DATA: SETEMBRO DE 2017. 

END.: RUA 12 DE OUTUBRO, S/N°. BAIRRO: CENTRO. 

---·-·. 
ITEM _ ....... 

1 - ---
2 -·· 3 -·--· 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 ..,. 

- -

RESUMO DE ORÇAMENTO --
SERVIÇOS VALOR (R$) 

·-
SERVIÇOS PRELIMINARES 9 133 04 

- -·- -
REVESTIMENTO 6.077.71 

-
PISO/SOLEIRA/PEITORIL/RODAPÉ 26.169.10 .. 
CALHA 848,00 

PINTURA 43.709,01 

FORRO 440,65 

ESQUADRIAS 18.042,55 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA/EXTINTOR 20 573,28 

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E ESGOTO 3.660,51 

APARELHOS. LOÇAS, METAIS E ACESSORIOS 3.186.20 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 2.448.00 

DIVERSOS 
·-

60.420,27 . 
TOTAL GERAL (R$) 194.708,31 -

~~ 
Eng. Civil 

CREA: 10 552-0/PA 

CNPJ 04 .876.470/000J-14 · AV. SENADOR LEMOS, 213 -CEP: 68490-000 

E-mail : pm m@mC'lgaco.pa.gov.br - Fone: (91)3637-1296 
Site: www.melgaco.pa.gov.br 

Tomada de l'rt' \'(" 

N' 001 1201 8 -fls . 55 

-·-· 
VALOR TOTAL COM 

BOJ=25% 

11.416,30 
.. 

7. 597.14 
-

32.711,37 

1.060,00 

54 .636,26 

550.81 

22.553,19 

25.716,60 

4.575,64 

3.982,75 

3.060,00 

75.525.34 

243.385,39 

. ~'c{.(; , 
~ ~~- ..;.':"" \ 

~
( ..... :..i'JJ j~ ' 
~</o/ 
~!.9 

% 

4 ,69% 

312% 

13,44% 

0,44% 

22,45% 

0.23% 

9,27% 

10.57% 

1,88% 

1,64% 

1.26% 

31 ,03% 

100,00% 

~~ mm 
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OBRA: CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA SEMEC.' 

LOCAL: MELGAÇO ·PARÁ . 
END.: RUA 12 DE OUTUBRO, S/N°. BAIRRO: CENTRO. 

' . 
DATA: SETEMBRO DE 2017. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM 
," , ,;, :., • • ~ ,. , ,t< ;; PREVISTO • '· .. , 

oESéR!ÇÂ() oQS StRI(IÇÓS • •,.' · ~ • :.' ,-· ,, r---,-'----:---\r-;C~U:::<Tn:=--.r-""7, ----r-:C::-::Ó~O..;IG~0-:5-:IN_A_P_I.-l 
, t . "• ' ' • •· ~ • f · · ffi· " UNO <lUANT ' · "' w • ("• 
'.' • • • ·• >' • 1 · ". tt'< • , ~ • , UNIT.(R$} '· Vp.LORTOTAL "") REf.JIJL/2017 

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA 
1.2 A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X • ' m' 27,30 4S,36 1.238,33 74220/001 

INSTAl}LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA,M3· 
q CHAVE lOCA CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR. . 

1.4 TAXAS E EMOLUMENTOS 

· • TO TA( 00 ITEI\11 
• l REVESnMENTO· ' . ' 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS OE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

2.1 PREPARO MANUAL. 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1' 2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4001., APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

2.2 TALISCAS. AF 06/2014 

unid. 

conj f 

m' 

M' 

'· 
REVESTIMENTOCERÁMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO • m'. 
GRÊS OU S EMI-GR~S DE DIMENSÕES 20X20 Cl\4 APLICADAS EM AMBIENTES 

23 DE ÁREA MENOR QUE 5 M' NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

TOTAL 00 ITEM 2 • 

' i PtSO/SOlSRA/PEtfOR1L/ROOAP~ • · ._ ' • • • ' • 

3.1 

3.2 

EXECUÇÃO DE CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVEN~ONAL, ESPESSURA ( CM, 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M2 E m' 

'" 

• •• 1,00 1.280,42 73960/001 

1,00 • 5.500,00 5.500,00 

'· 9.133,04 

15,00 3,12 46,80 87878 

73,04 26,3S 1.924,60 87S27 

87264 

4.106,31 
' • ' 

•• 6.on,7t . 

•34,68 • 55,64 1.929,60 • 94992 

354,00 48,06 17.013,24 87247 

. ' 

r-~-f1~0~M~2~- ~A~F~0~6n~01~4----...-----...-------------------...--r----~t----,~7f----~~~----~~~~----------~ 
3.3 Pettorll em granitO m ,. i5,20 165,00 • 2.50B,OO 

3.4 Soleira em grantto ' m' 16,30 145,00 , 2.363,50 

3.5 
RODAP~ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COI\4 PLACAS TIPO GR~S OE m ; 

7 
DIMENS0ES 3SX3SCM. AF 06/20~4· ... 

3 2
•
00 6

•
33 2.354,76 

! · 1 • • + TOTAL DO ITEM 3' • 

4.1 j REGULARIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS E RUFOS 

• " 'fOTAL DO ITEM 4. 

5 PI!IITURA 
5.1 VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (PORTAS) 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELAOOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. 
5.2 AF _06/ 2014 ' • ' ,. 

APLICAÇÃq E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 
5.3 

·•. 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 

5.4 DEMÃOS. ' 

APLICAÇÃO DE FUNDO SÉlADOR LATEX FVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
5.5 

5.6 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES 
5.7 INTERNAS, DUAS DEMÃO ' ' 

I M' 

' . :.. 
m' . 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

., • • 26.169,10 
. ··r 

26,50 32,00 848,00 

84800 
_; _ 

45,36 16,85 764,32 

354,00 2,60 920,40 

• 354,00 12,86 ,. 4.552,44 

354,00 9,39 3.324,06 

1.366,44 2,41 3.293,12 

1.366,44 9,39 12.830,87 

1.366,44 8,51 11.628,40 

88648 

73792/001 

40905 

88482 

88494 

88486 

88483 

88497 

88487 

5.8 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACR ÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 458,50 1,81 829,89 ' ' •• 88485 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM ., 
m' • ~. 458,50 -10,66 4.887,61 88489 

5.9 ' PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF 0612014 . • ' • 
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS)SOBRE S-;-:U-::-Pf::R:::F:::IC:::IE:::M-:-E::T::-A-:LI-::-CA:-,+""""m-'-. --1f--...---

2
-
3

,..:
05
-f---:----...-+-:--------'-+--

6
-
0
-
67
---l 

5.10 INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DENAO) • 
29

•
41 677

•
90 

FORRO EM PLACAS PRE·MOLDADAS DE GEISO LISO, BISOTADO, 60X60CM 
COM ESPESSURA, CENTRAL 1,2CM E NAS BCRDAS 3,0CM, INCLUSO • ,M' ' 7,00 •62,95 ·' 440,65 737~2/001 

6.1 FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE 111'.-\DEIRA • ' 

' , ·tt.- • ; ' • TOTAL oo· ITEM 6 44o,6s I· 

PREFEITURA MJNICIPAL DE MELGAÇO I Setor de Licitações & Contratos 
CNPJ : 04.876.470/0001 -7+ 1 Av. Senador Lemos , 2131 Centro- Melgaço- Pará I CEP: 68490-000 

wV'w.melgaco.pa .gov.br 1 pmm@melgaco.pa .gov .br 
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,. '· i .\. 

Setor de 
Licitações e Contratos 

OBRA: CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA SEMEC. 

LOCAL: MELGAÇO - PARÂ 

END.: RUA 12 DE OUTUBRO, S/N°. BAIRRO: CENTRO. 

DATA: SETEMBRO DE 2017. 

• • PLANILHA ORÇAME~T ÁRIA 

7.1 

7.2 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI·OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,SCM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA 

FORNECIMENTO E INSTAtÀÇÃO. AF_OS/2015 

PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE O,SX2,SO M, ESPESSURA . 

lOMM, INCLUSIVE ACESSORIOS 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI·OCA (LEVE OU MÉDIA}, 

PADRÃO MÉDIO, SOX210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,ITE'NS INCLUSOS:· 
7

'
3 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E lf\IS'TALAÇÃO DQ BATENTE, FECHADURA COM 

EX~CUÇÃO DO f URO· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF _08/201S 

7.4 · ALUMiNIO COM VIDRO TEMPERADO ;o mm 
7.5 ALUMfNIQ BASCULANTE COM VIDRO 4 mm 

8.1 

TOTAL 00 tn:M 7 ... '· •.. 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/2SOV, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETROCUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCL!JINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 

UNID. 

UNID. 

UNID. · 

• m' 
m' 

' . ., .... 

' UNID. 

5.2 CAIXA ElfTRICA, ELETROCUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO UNI O. 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

8.3 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA 

E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA. FORNECIMENTO E UNID. 

4,00 425,97 1.703,88 

1,00 3.534,39 3.534,39 

12,00 6.500,28 

13,20 460,00 6.072.00 
1,60 145,00 232.00 

.... .. , .. 18.04Í,SS 
: 

48,00 95,00 4.560,00 

48,00 80,00 3.840,00 

48,00 98,30 4.718,40 

90847 

73838/001 

90843 

93141 

93128 

,73953/006 

~--~·~NS~T~A=LA~C~A~0----------~------------- ·- ----------;-'~-·~--· 1---------~------~--------~~~r------------1 
8.4 PONTO DE LOGICA UNtO. 20,00 145,00 2.900,00 

S.S PONTO PARA TELEFONE • , UNIO. 6,00 92,00 • 552,00 
8 6 PONTO PARA AR CONDICIONADO ' UNIO. " · 14,00 165,00 2.310,00 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE ÉMBUTIR, EM CHAPA • • ' ' • •: ' 

8.7 METÂUCA. PARA 18 DISJUNTQRES TERMÓMAGNETICOS MONOPOLARES, UNI O.'' ·. ; ;2,00 

' COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEl:JTRO, FORNEÔMENTO E INSTALACÀO 

EXTINTOR INCENDIO TP ~O QUI MICO 6KG • FORNECIMENTO E 
8.8 

INSTALACAO 
UNID. 

.. # • ("· .. TOTAl 00 ITEM 8 t· 

I~AlAÇAO HIDitAUUCA E ESGOTO" ' • ' '' • " ,.; ' ' 
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, ON 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

UNID. ·16,00 

9 1 

9.2 

PONTO DE ESGOTO (SUBRAMAL} COM TUBU LAÇÃO DE PVC, ON 100 MM, 
INSTALADO, INCLUSOS RASGQ E ÇHUMSAMENTO EM ALVENARIA E PISO. 

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN lOOMM, DA CASA ATÉ A CAl~,, 
COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVCESGOTO PREDIAL DN lOOMM E 
CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO- FORNECIMENTO E 

9.3 INSTALAÇÃO 

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA íl32MM (1.1/4") · FORNECIMENTO 

9.4 E INSTALAÇÃO 
. \ TOTAl 00 ITEM 9 

, lQ. APAfi.E~HOS lOÇAS, METAIS EACESSORlOS • V :, \ 4 :> 
VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA IRANCA PAORAO POPULAR, COM 

10.1 CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VAlO SANITÁRIO COM PARAFUSO, 

ARRUELA E BUCHA- FORNECIMENTO E INSTALACAO • 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X SSCM OU EQUIVALENTE, 
10 2 

PADRÃO MÉDIO- FOR~ECIMENTOE INSTALAÇ~O . AF_1Í/2013 • 

UNI O: 13,00 

UNID. 1,00 

UNI O . 5,00 

., 

4,00 

UNI O •. 4,00 

.. 255,65 •• 511,30 

196,9'3 1.181,58 

20.573,28 

9!,11 ~ 1.457,76 

.. 
91.11 1.184,43 

456,67 456,67 

112,33 
561,65 

3.660,51 

195,33 781,32 

202,26 809,04 ., 

' 74131/004 

83635 

89957 

89957 

73658 

73797/001 

6021 

86903 

lC3 
TORNEIRA CROMADA DE MESA,'l/2" OU 3/4", PARA LA~V~A~::-TÓ7R~IO:-,-:P~A:-D:-RÃ;-0:-t.,..---~:-. -t--:....,,,-, ----+------,-t----------1---------1 
POPULAR -' FORNECIMENTO E 'I NSf~LAÇÃO.' AF 12/2013 • . • '•UNID.· , ~ S,OO -. 40•52 • • 202•60 86906 

' Úl.4 
CHUVEIRO COMUM CORPO PL('oSnCO TIPO QI,ICHA, FORI'<j ECIMENTO E ' , 
INSTALACAO ' N • • ' 

10.5 DUCHI\ HIGI~NICA 

10.6 SASONEitiRA EM LOUÇA . 

10.1 Cabtde de louÇ1 branco 
10.8 Porta papel h1giênk:o em louça 

10.9 \PIA DE COZINHA ' 

UNI!'·• .. 
UNID. • 

UNI O. 

UN\0. 

UNtO. 

I UN\0 . I 

220,24 9535 

4.00 • .. 86,0Q .344,00 

. ' 4,00 55,00 220,00 

4.00 5G,OO 124,00 

4,00 65,00 260,00 

1,00 I 125,oo I 125,00 

PREFEITUtA MUNICIPAL DE MELGAÇO I Setor de Licitações & Contratos 
CNPJ: 04.876.470/0m1 -741 Av . Senador Lemos, 2131 Centro- Melgaço - Pará I CEP: 68490-000 

w.ww.melgacq_J?..~.gov.b r I pmm@melgaco.pa .gov.br 



PREFEITURA DE 

MELGA .. ÇO 
OBRA: CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA SE ME C. 

LOCAL: MELGAÇO · PARÁ. • . 

.DATA: SETEMBRO DE 2017 .• ' . • 

' 
' .. ~. • PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

, ... , .. ~ 

' '' .. . . ~;; · • t,· . ; . ... .... . ' .· .. ..... " • .. ,, . ·~~;f; . :,~ ... ,. ' '~···•:"' ... ·'fi' PREVJST~ ": , ... ;lt .~ \ .,; • • ' .;. , · 
, - • ~ , •. .• ~ •· ... ~. "t r -\ , ,. ,. . . .... > 11. "" 

'ITEM ' •' • ' DESÇiliÇÂO 0,05 ~yiç ' . ' • 1( • :.~ 
.,.. I 

10 
111 

11.2 

12'. 
12.1 
12.2 

12.3 

' 
' 

. !;~ .• ' CúSTO. 
~~i\ roi~ IRsl " ~ótit® SIIW.I:' ' '•?(i';h : · ·"' ~' .; t..., • ·~ · t" • • ' * / ~ r .. "" -- ' UNO, ~ ,. . ·-., . ) . .. "' T·~- .. ' ~4:~t Qo.AHJ: • • 'o ·' .... ··~ IW'.Ji.ít../20lf ~ "~"'.~ • .- : • .• ·· :.! " ' • • . • ': '' .;.J .;, ., •.•. ~~.-.~ ~ ti "' ;,;:. "'" .: NITJR$) 

.• TOTAL DO ITEM 10 •• t """"'" ~·· 
, . .:· .•. - 3.186,20· ~ . - . 

DRENAGEM DE AGUAS' PUIVIAI$ . .' > ... ... ~i'~~-. " · ~ ... '" . "'.'f ~· ' '• 
Ca~< a de coleta em'alvenaria rebocada e tampa de concreto i.INID. 4,00 135.00 540,00 
TUBO DE PVC 100 mm, INCL ESCAVAÇÃO E REATERRO UNI O. 18,00 106,00 ' 1.908,00 . 

~ "TOTAL DO ITEM 12 . . • . 2.448,00 • 

Of'qf!!$0S .. .. .l'll -~ 
~i ,, ~. 

T • 1 \' .. t '?- i~ 

MURO EM ALVENARIA H= 2m, REBOCADO E PINTADO, 2 LADOS m' 186.00 291,20 54.163,20 260213 SEOP 

Grade de ferro 1/2" com ferragens m' 23,05 235,00 5.415,75 

LIMPEZA FINAL DA OBRA m' 404,00 2,08 840,32 9537 .. 
• ' TOTALDOITEM1l .. . 60.420,27 . . 

' ., 1' ' · .TOTA~GERAQ • 'J ..•. \ ,. ' ,194.708,31 ,, ... . - ' . 
' ..• BOI= 25" ·~ 

'I' ., ' ~: ... ·~, 48.677,08 . I 

' ' '" . ' •. . ' TOTAL GERAt DA OBRA l ' I ,,·-~.· . "' 243.385,39 . ., ) . , ;· *' 

·. • J 

Maurício Alves Bouth Filho · 
h ..... . ' . . éng. C'rvH · 

CREA: 10.552·0/?A . •' "'•' ' . ' . ' . 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELG~ÇO I Setor de Licitações & Contratos 
CNPJ : 04.876.470/0001 -741 Av. Senador Lemol 213J Centro- Melgaço- Pará I CEP: 68490-000 

Y:f..WW.melgi3CO.pa .gov.br pmm@melgaco.pa.gov.br 
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. OBRA: CONCLUSAO DO PRED!O DA SEM EC. END.: RUA 12 DE OUTUBRO, S/N°. BAIRRO: CENTRO . 

DATA: SETEMBRO DE 2017. ' .. ~~ 
I \ .: t >'<:·. ·..:.~~--- CRONOGRAMAFÍSICO~N~~~~IRO ' . · ... · . .. -· ... J 

mm 
r-~ 

G)~ 
)>;u 

ITEM 
' 

J 

, . ---:::-À· ·: - I . ' - . MESES I l 
• ', DESÇRIÇ - o . . ·. 1 • ' .I , 2 I 3 • I 4 . ~TÕT ~I; (R$) _ 

I SERVIÇOS PRELIMINARES.' 
100,00% 

11.416,30 

50,00% 50,00% . 

100,00% 

11.416,30 

~VESTIMENTO 

SO/SOLEIRA;PE.I'TO~IU.RODAPÉ 
. 3.798,571 3.798,57 

.. ·I . 35.00% I 35.00% •

1 
.. .30.00% . I 

100,00% 

7 .597,14 

100,00% 

{)~ om 
'"\: 

4 !CALHA 
~';;~ ' ,~:~:·,.r~ . . • · :·:·4. . ..... 
', 

5 PINTURA ( -

.. 
6 FORRO 

7 I ESQUADRIAS # v. -~ 

" t 

11.448,98 11.448,98 9.813.411 32.711,37 . I 100% • •. I-: : ___ 
1.060,00 ' \ 

100,00% 

550,81 

..... '~ . 
~.. . .. 

50% 

100,00% I _:_-=:.;_•:;.:::;.;__:=.-;.c. •. _. - ·-· ·-·-··--·--- - "' ____ .__ ___ .....-_~ . 
\. 1.060,00 

20% I I 80% I 1oo.oo% 

10.927,25 43.709,011 54.636,26 

100,00% 

sso;81 · 

50,00% 50.00% 100,00% 

11.276,59 . 11.276,59 22.553.'19 . 

C(/) 
() (j) 
=+ -io o 
<l ...... 
O• O. 
ffi (j) 

(J) 

() 
o 
:::J 
-+-

0 
õ 
V> 

50,00% - . 100,00% 
I 8 !INSTALAÇÃO ELÉTRICAIE~TINTOR ,~----1-2.-85-8-,3-0+-,--1 ... ~-s.s~_ s ... , 3~0 - r 25.716,60 .J. 

~ so% . 1 5o,oo% • . , 10o,oo% 11~ 
Q 

Tomatla til' I'I'C\'11'

N' 001/2018 -fls. 59 

CNPJ 04 .876.470/0001-74- AV. SENADOR LEMOS, 213 -CEP: 68490-000 

E-mail: pmm@melgaco.pa.gov.br -.Fone: (91) 3637-1296 
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OBRA: CONCLUSAO DO PREDIO DA SEMEC. 

DATA: SETEMBRO DE 2017. 

END.: RUA 12 DE OUTUBRO, S/N°. BAIRRO: CENTRO . 

·, 
~~ 

I· - .. ·,. · ; . ~;:-CRONOGRAMA FIStCÕ-FINANCEIRO . . ·: · · · · · · · 
mm ..... ~ 

• . -· ...;::-.~. -~ • • • . .. ' MESES . 
ITEM ' ~ DESCRIÇÃÇ> • ._.. . . , . . , , • ~ TOTAL (R$) :. · 

, "' , • , , • • ,. , • 1 -1 . 2 • ' 3 4 
1--..,.....+..'!'! .. ...,..;. .. .,.. ;""'"· ~- ,rio- '!'! .. ,. •.• ,.~, .. 12 

L .···- se 3 e 1 --r• . 2.281,82 2.287,82 • • 4.575,64 

(;)~ 
)>A) 

•. 25,00% 75,00% 100,00% 
· 10 APARELHOS, LOÇAS, METAIS E ACESSORIOS • · · ~ • 

.. - 995,69 2.987,06 3.982,75 

> • 80% 20% • 100,00% 
11 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS ·· . -. - • : 

• . .. . 2.448,00 612,00 • ' • . 3.060,00 . 

o~ om 
12 DIVERSOS • · ' -

• . ' .. ' • . 40% 30% . 30% 100,00% j 
.• : ·. . • -- .. - 30.210,14 22.657,60 22.657,60 - 75.525,34 

C(/) 
o (]) 
~~ 

o o 
<{) ...... 

I o ma da tk I' r:.'\'< •~ 

N' 001/2018 -fls. 60 

• '. . • TOTAL SIMPLES 60.280,S5 ' 54.214,08 61.104,68 67.786,07 ' 243.385,39 • 

. , .... %SIMPLES 24,77% 22,27% 25,11% 27,85% 100,00% 

' ' • , . TOTAL ACUMULADO - 60.280,55 114.494,63 175.599,32 243.385,39 

' , . % ACUMULADO · 24,Tl%. , 47,04% .. 72,15% 100,00% ' . .. ... "'~ .. .. ..... 

. '. 

~::::;:::. ~:::_ 
Maurício Alves Bouth Filho 

Eng. Civil 

CREA: 10.552-D/PA · 

CNPJ 04.876.470/0001-74- AV. SENADOR LEMOS, 213 -CEP: 68490-000 

E-mail : pmm@melgaco.pa .gov.br - Fone: (91) 3637-1296 

Site: www.melgaco.pa.gov.br 
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PREFEITURA DE 

MELGAÇO 
Setor de 
Licitações e Contratos 

ANEXO II 

MODELO DE CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 

À Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Melgaço 

I 

Referência: Tomada de Preços n. 0 002/ 2018-CPL/PMM 

Modalidade de Licitação 
Tomada de Pre os 

Número 
002/2008 

Execução de Obras de Reforma da Escola Municipal José Maria Rodrigues Viegas Junior, na sede do 
Município de Melgaço/PA 

Prezados Senhores, 

Tendo examinado as condições da Tomada de Preços e dos Anexos que a integram, para a 
execução da mencionada obra (incluindo os materiais e serviços), nós, abaixo assinados, propomos 
executar e concluir as obras previstas na mencionada Tomada de Preços, pelo preço global de R$ __ _ 
( ). 

Outrossim, declaramos que: 
a) temos conhecimento do local onde serão executadas as obras; 
b) aceitamos todas as condições impostas pelo Tomada de Preços e seus anexos - as obras serão 

executadas e· concluídas dentro do prazo fixado na Tomada de Preços; 
c) esta proposta compreende toda-:; as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, 

ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à 
perfeita execução de toda a obra; 

d) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado 
da data final prevista para sua entrega. 

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá em um compromisso de nossa parte, observadas 
as condições da Tomada de Preços . 

___ de ______ de 2018. 

(assinatura) 
_(nome por extenso) _ 

_ (cargo)_ 

P~EFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO I Setor de Licitações & Contratos 
CNPJ: 04.876.470/0001 -741 Av. Senador Lemos, 2131 Centro- Melgaço- Pará I CEP: 68490-000 

www.melgaco ,Qfl .gov.br 1 pmm@melgaco.pa .gov.br 
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Setor de 
Licitações e Contra tos 

ANEXO III 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS 
CONCERNENTES AO CERTAME 

Modalidade de Licitação 
Tomada de Pre os 

Número 
002/2018 

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o (a) Senhor (a) 
........ .... .. ... ............ ............ ......... ... , (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do 
Registro de Identidade n° .... .. ........ , expedido pela .......... , devidamente inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o n° ..... , residente à rua 

o d t ' . .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. .. .. .. .. .. , n .. .. .. .. como nosso man a ano, a quem outorgamos 
amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, 
conferindo-lhe poderes para : 

(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar 
contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, 
receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc). 

______ , __ de ________ de 200_. 

RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO I Setor de Licitações & Contratos 
CNPJ: 04.876.470/0001 -74 1 Av. St:;-,ador Lemos, 21 3 1 Centro- Melgaço - Pará I CEP: 68490-000 

'!:!.'!!..W.melg?co.pa .gov.br 1 pmm@melgaco.pa .gov.br 



Setor de 
Licitações e Contratos 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO 
MENOR 

Modalidade de Licitação 
Tomada de Preços 

Número 
002/2018 

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento para os fins do previsto no inciso XXXIII do 
art. 7° da Constituição Federal, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, 

( ) nem menor de 16 anos. 

( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

________ , __ de-------:--- de 200_. 

RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO I Setor de Licitações & Contratos 
CNPJ: 04 .876.470/U001 -74 1 Av. Senador Lemos , 2131 Centro- Melgaço- Pará I CEP: 68490-000 

'!.!_VVW . melgaco . o a .gov. br I pmm@melgaco. pa .gov . br 



PREFEITURA DE 

MELGAÇO 
Setor de 
Licitações e Contratos 

ANEXO V 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE MELGAÇO - PREFEITURA 
MUNICIAPAL E A EMPRESA ........................ . 

O MUNICÍPIO DE MELGAÇO- PREFEITURA MUNICIPAL, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita 
no CNPJ/MF sob o N° 04.846.470/0001-74, com sede na Avenida Senador Lemos, 1737, nesta cidade, 
neste ato representada pelo seu titular o Prefeito Municipal Sr. JOSÉ MARIA RODRIGUES VIEGAS, 
brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade N° 3414991-SSP/PA ·e CIC/MF No 368.342.112-68, 
residente e dom.iciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa 
............................................. ,do ramo de ................................................ , regularmente inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° .. ..... ... .... .. .. .. ./0001-...... , com sede na .... .. ............ ........... .. .. ... ... , 
.. .. ...... .. .. .. ....... ...... .... .. . , adjudicatária vencedora da Tomada de Preços no __ , Processo Administrativo 
n° __ , neste ato representado pelo Sr ...................................................... , portador da Carteira de 
Identidade N° .... .. .. .. .. .. . SSP/ PA e do CPF/MF N° .. .... .... .. .. ...... .. .. , doravante denominada apenas 
CONTRATADA, celebram o presente contrato, que se regerá pela Lei Federal n° 8.666/93, mediante as 
cláusulas e condições a seguir ajustadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de __ , de acordo com as especificações 
constantes do Anexo I do Edital, com as condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços 
apresentada pela CONTRATADA. 

§1 °. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, 
não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros 

§2°. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, na forma 
dos § 1 o e 2° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93. 

§3°. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os 
contratantes. 

§4°. Os serviços objeto deste contrato não podem sofrer solução de continuidade durante todo o prazo da 
sua vigência, devendo ser executados por empregados da CONTRATADA, sob a inteira 
responsabilidade funcional e operacional desta, mediante vínculo de subordinação dos trabalhadores 
para com a empresa contratada, sobre os quais manterá estrito e exclusivo controle. 

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO 

O prazo de vigência do contrato, a contar da data da sua assinatura, será de seis meses, admitindo-se a 
sua prorrogação nos termos do inciso li do art. 57, da Lei Federal no 8.666/93, observado o estabelecido 
no caput e no§ Único do art. 59 desta Lei. 

§ 1o. A prorrogação do prazo de vigência, nos termos do inciso li do art. 57, da Lei Federal n° 8.666/1993, 
está condicionada à obtenção de preços e condições mais vantajosas e deverá ser realizada através 
de termo aditivo. 
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§ 2°. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato~4~~ici>·~\~Z' 
atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento 

1 

nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu 
valor corrigido, não caracterizam alteração do· mesmo, podendo ser registrados por simples apost ila, 
dispensando a celebração de ad itamento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO 

O Contratante pagará à Contratada o preço. de R$ __________ ( ..... ...... .. ........ .. .. ... ... .. .. ) 

§ 1° . Nos preços previstos neste contrato estão incluídos todos os custos com material de consumo, 
salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como 
também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, 
utensílios e ' equipamentos ut ilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, 
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel 
cumprimento pela CONTRATADA das obrigações. 

§ 20. Estima-se para o contrato o valor de R$ 00,00 (zero reais) 

CLÁUSULA QUARTA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária 
a seguir especificada: 

······--·---.. ·-·····-··-········· ·······--·----·-·····-······· ................. .................. -·· 
PROJETO/ATIVIDADE ! ELEMENTO DE DESPESA 

Construçêío e Reforr;la e/oÜ-·-r·--------- -- ---------- ··- .. i 

I UNIDADE ciESTÓRA i AÇAÕ 
! .. --· -··----- --- --

02.05 12.361.0038.1-028 Ampliação de Unidades 3.4.4.9 .0.51.00 .00 
Escolares 

CLÁUSULA QUINTA- PAGAMENTO 

Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta 
corrente, no prazo de até 08 (oito) dias úteis contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizac;la pelo 
contratado. · 

§ 1o. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação 
da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da CONTRATADA. 

§ 2o. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será 
calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de 
acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore. 

§ 30, O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos na 
execução dos serviços ocorridos no mês, com base no valor do preço vigente . 

§ 40, As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos impostos 
relacionados com a prestação do serviço, no mês anterior à realização dos serviços. 

CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA - REAJUSTAMENTO E 
REVISÃO 

A concessão de reajustamento, nos termos do § 8° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93, f ica condicionada 
ao transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentação da proposta, mediante a aplicação do 
INPC/IBGE e será procedida independentemente da solicitação do interessado. 
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§ Umco. A rev1sao de preços, nos termos do § 8° do art. 65 da Lei Federal no 8.666/93, dependerá de 
requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a 
documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrqto, devendo ser instaurada 
pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo. 

CLÁUSULA SÉTIMA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA, além das determinações contidas no ANEXO I do Edital e daquelas decorrentes de lei, 
obriga-se a: 

a) quando da assinatura do contrato, apresentar a relação contendo os nomes e os números do CPF, 
Carteira Profissional e PIS dos seus empregados que serão vinct:Jiados à prestação dos serviços; 

b) designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pela perfeita 
execução dos serviços, inclusive para atendimento de emergência, bem como para zelar pela prestação 
contínua e ininterrupta dos serviços, bem como, dentre os que permaneçam no local do t rabalho, um 
que será o responsável pelo bom andamento dos serviços e que possa tomar as providências 
pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas; 

c) executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações ou recomendações 
efetuadas pelo CONTRATANTE; 

d) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos para 
execução completa e eficiente dos serviços objeto deste contrato; 

e) zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu 
alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo 
prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas; · 

f) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços; 
g) atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, providenciando sua 

imediata correção, sem ônus para o CONTRATANTE; 
h) responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequência, pontualidade e assiduidade de seus 

empregados e efetuar as substituições daqueles que venham a se ausentar do serviço, por mot ivo 
justificado ou não, sem nenhum ônus para o CONTRATANTE, bem como comunicar ao CONTRATANTE, 
antecipadamente, todo e qualquer afastamento, substituição ou inclusão de qualquer um dos seus 
empregados vinculados à execução do presente contrato; 

i) respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, discipl ina 
e demais regulamentos vigentes no CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no 
local onde serão executados os serviços; 

j) reparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e especificações, dentro do prazo que for 
determinado, os equipamentos e utensílios eventualmente recebidos para uso nos serviços objeto deste 
contrato, deixando as instalações na mais perfeita condição de funcionamento; 

k) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e 
terceiros, por sua culpa, ou em cons.::quência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam 
sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de 
paralisação ou interrupção dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por exigêr~cia do 
CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comun icadas 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência ; 

I) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

m) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, 
necessários à execução dos serviços; 

n) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir 
sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e 
respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas aos serviços prestados; 

o) instruir os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando pessoas portadores de boa conduta 
e capazes de realizar os serviços ora contratados; 
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p) realizar regularmente os exames de saúde dos seus empregados, na forma da lei, assim como a~iciv"' i\.., ... 

com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, inclusive seguro de vida contra o risco 
de acidentes de trabalho e outras es~ecificadas nos dissídios ou convenções coletivas; 

q) pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal 
designado para execução dos serviços eira contratados, inclusive indenizações decorrentes de acidentes 
de trabalho, demissões, vales transporte, obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações 
trabalhista e previdenciária, sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-se 
destas obrigações ou transferi-las para o CONTRATANTE; 

r) apresentar · mensalmente ao CONTRATANTE cópia da folha de pagamento dos seus empregados 
vinculados ao presente contrato, na forma da Lei. 

s) comprovar mensalmente o fornecimento de vale transporte e alimentação aos seus empregados 
vinculados ao presente contrato, bem co.mo o resolhimento das Contribuições Sociais e Previdenciárias 
(INSS, FGTS e PIS), . sob pena. de, em caso de recusa ou falta de exibição dos mesmos, inclusive da 
folha de pagamento, ser sustado o. pagamento de quaisquer faturas que lhes forem devida·s até o 
cumprimento desta obrigação; 

t) fornecer o fardamento padrão nas quantidades previstas e todo e qualquer material necessário ao bom 
desempenho do serviço; 

u) apresentar cópia autenticada da quitação da Rescisão Contratual dos empregados demitidos, dentro 
do prazo de 30 (trinta) dias corridos, recolhendo de imediato a identificação (crachá) dos mesmos; 

v) adimplir os fornecimentos exigidos pelo I nstrumento Convocatório e pelos quais se obriga, visando à 
perfeita execução deste contrato. 

CLÁUSULA OITAVA- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE, além das obrigaçõec: contidas neste contrato por determinaç~o legal, obriga-se a: 

a) fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no 
máximo, 10 (dez) dias da assinatura; 

b) realizar o pagamento pela execução do contrato; 
c) proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial, 

condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos a sua 

assinatura. 
d) fornecer local para a guarda de materiais, equipamentos e utensílios da CONTRATADA; 
e) facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execução do contrato, às 

instalações onde os mesmos serão executados; 

CLÁUSULA NONA - REGIME DE EXECUÇÃO 

o Regime de Execução do presente contrato será o de empreitada por preço global 

CLÁUSULA DÉCIMA- FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, bem assim receber o 
objeto, competindo ao servidor ou comissão designados, primordialmente: 

a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as 
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 

b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução, 

quando for o caso; 

c) dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central ~de .controle, aco~npanhamento e avaliação 
financeira de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrene~as da execuçao que possam acarretar a 

imposição de sanções ou a rescisão contratual; 

d) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a reg1 laridade da execução do contrato; 
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e) promover1 com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a compe;~~ci "'õ"'~ 
habilitação para o recebimento de pagamentos; v 

f) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da Administração, 
se necessário, parecer de especialistas; · 

g) cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação financeira 
de contratos e convênios; 

h) fisca lizar a obrigação . da contratada de, manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem como o regular cumpri:-nento das obrigações trabalhistas e previdenciárias; 

. : : 

i) ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da contratada, cuja permanência 
seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo, por exclusiva 
conta da contratada, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como 
qualquer ,outra que tal fato imponha; · 

j) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução 
do contrato. 

Parágrafo único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à 
contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- PENALIDADES 

Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos no art. 88 da Lei Federal 8.666/93, 
com as cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do 
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

I - 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, ou 
ainda na hipótese de negar-se a contratada a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados 
da data de sua convocação; 

II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor · da parte do 
fornecimento ou serviço não realizado; 

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por 
cada dia subsequente ao trigésimo. 

§01. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais-sanções previstas na lei. 

§02. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado 
faltoso. 

§03. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, o contratado responderá 
pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração 
ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 

§04. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do 
pagamento devido ao contratado o valor de qualquer multa porventura imposta . 

§0 5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o 
Contratado da responsabilidade por perdas e .danos decorrentes das infrações cometidas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO 

A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as 
previstas na Lei Federal n° 8.666/93 

§ 1°. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do Contratante nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93. 

§ 2°. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, sem 
que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que 
houver sofrido, na forma do § 2° do art. 79 do mesmo diploma. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - GARANTIA 

Para o fiel cumprimento das obrigações do presente contrato, a CONTRATADA, no ato da assinatura, 
apresentará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor estimado do contrato em favor do 
CONTRATANTE, podendo optar por um;:: das modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei Federal no 
8.666/93 . 

§ 1°. A CONTRATADA fica obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada para cobertura 
de multas, desde que não tenha havido rescisão do contrato. 

§ 2°. Havendo revisões ou reajustes de preços a CONTRATADA atualizará o valor da garantia. 

§ 3°. Para devolução da garantia após o término do contrato, a CONTRATADA não poderá estar 
inadimplente com as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos seus empregados. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas 
no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no instrumento convocatório e seus 
anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Melgaço, Estado do Pará, que prevalecerá sobre qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. 

E, por estarem assim justos e contratad11s, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

CO~TRATANTE 

Testemunha 1 
CPF N° 

Melgaço, __ de ___ de 200_ 

CONTRATADA 

Testemunha 2 
CPF N° 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

Modalidade de Licitação 
Tomada de Pre os 

Número 
002/2018 

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos ter conhecimento de 
todas as informações e das condições locais p·ara o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação. 

Melgaço, __ de ________ de 200_ 

RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO I Setor de Licitações & Contratos 
CNPJ: 04.876.470/0001 -741 Av. Senador Lemos , 2131 Centro- Melgaço- Pará 1 CEP: 68490-000 
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ANEXO VII 

MODELO DE INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO 
APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO 

Modalidade de Licitação 
Tomada de Pre os 

Número 
002/2018 

Indicamos, para os fins do inciso II do art. 30 da Lei Federal n° 8.666/93, as instalações, 
o aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para realização do objeto da 
licitação, como sendo: 

Melgaço, __ de ________ de 200_. 

RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
E ASSINATURA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO I Setor de Licitações & Contratos 
CNPJ : 04 .876.470/0001-741 Av. Senador Lemos, 21 31 Centro- Melgaço - Pará I CEP: 68490-000 
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