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EDITAL 

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2022 – CC - PMTA 

 

O Municipio de Terra Alta/Pa, CNPJ: 34.823.518/0001-47, com sede nesta cidade à 

Av. Jarbas Passarinho, 123 – Centro – Terra Alta – PA., CEP: 68.773-000, por meio da 

Comissão de Licitação designada pela Portaria nº. 046/2022 – de 02/05/2022, torna público 

que realizará licitação para a REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM AUGUSTO 

RAMOS PINHEIRO, de acordo com as especificações contidas neste EDITAL e seus 

ANEXOS, no dia  05/01/2023 às 10:00  horas, horário de Brasília, na SALA DA COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO, sito à Av. Jarbas Passarinho, 123 – Centro – Terra 

Alta – PA., CEP: 68.773-000, na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL POR ITEM, em REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO DO 

ITEM, fundamentada na Lei Federal N.º 8.666, de 21.06.1993, alterada pela Lei n.º 8.883, de 

08.06.94, e a Decreto nº 9.412, de 18 de junho DE 2018, Aplicando-se, subsidiariamente a Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Lei Complementar nº 14 agosto de 2017 e 

Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor e as exigências estabelecidas neste 

Edital e seus Anexos.  

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem como objeto a REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM 

AUGUSTO RAMOS PINHEIRO, conforme Projetos, Planilha Orçamentária, Especificações, e 

Normas Técnicas constantes dos anexos desta CONCORRÊNCIA , que são partes integrantes e 

indivisíveis do presente instrumento convocatório. 

1.2. O EDITAL encontra-se disponível para consulta no endereço indicado acima, mediante o 

pagamento de R$ 100,00 (cem reais), referentes ao custo de reprodução. Poderá ser retirado 

gratuitamente no Portal da Transparência do Município de Terra Alta, no Portal dos 

Jurisdicionados do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM-PA e no e-

mail: terraaltalicitacao@gmail.com. 

 

2. PRAZO DE EXECUÇÃO 

2.1. O prazo de execução do serviço será de: 180 (cento e oitenta) dias. 

 

3. DO VALOR 

3.1. As despesas com a execução do objeto deste contrato serão oriundas das seguintes fontes: 

R$ 3.258.532,10 (três milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta dois reais e 

dez centavos), serão financiadas com recursos da Secretaria de Estado de Educação – SEMED 

(Convênio 056/2022/SEDUC), a serem creditados em conta específica indicada pelo Município e 

R$ 135.772,175 (centro e trinta e cinco mil, setescentos e setenta e dois reais e doze centavos) a 

título de contrapartida municipal de acordo com as planilhas de preços, em anexo ao Edital, 

totalizando o valor viabilizado de R$ 3.394.304,27 (três milhões, trezentos e noventa e quatro 

mil, trezentos e quatro reais e vinte e sete centavos). Os recursos financeiros incluindo a 

contrapartida tramitarão pela mesma conta corrente aberta para o contrato de financiamento. 

3.2. O valor máximo admitido por proposta a serem apresentadas pelas empresas licitantes 

nesta licitação será o valor total indicado no subitem anterior. 
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4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. Os recursos da contrapartida para cobrir as despesas com a presente licitação correrão por 

conta da dotação orçamentária:  

 
Valor R$ 3.258.532,10 (três milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta dois reais e dez centavos) 
Fonte: 010200. Ação: 277771 Funcional/Programática: 16101.12 122.1509. Projeto/Atividade: 7674. Produto: 3008. Natureza 
de Despesa: 4440.42 
Valor: R$ 135.772,17 (Cento e trinta e cinco mil, setecentos e setenta e dois reais e dezessete centavos) 
Órgão: 06 – Fundo Municipal de Educação 
Unidade Orçamentária: 0601 – Secretaria Municipal de Educação 
Função: 12 
Subfunção: 361 
Programa: 0401 
Ação Orçamentária: 1.041 – Construção, Reforma, Recuperação de Escolas Municipais. 
Elemento de Despesa: 44.90.51.00 - Obras e Instalações. 
Órgão: 03– FUNDEB 
Unidade Orçamentária: 0303 – FUNDEB 
Função: 12 
Subfunção: 361 
Programa: 0401 
Ação Orçamentária: 1.027 – Construção, Reforma, Recuperação de Escolas Municipais. 
Elemento de Despesa: 44.90.51.00- Obras e Instalações. 

 

5. DA ABERTURA: DIA, HORA e LOCAL. 

5.1. A abertura dos envelopes relativos à proposta e à habilitação será efetuada da seguinte 

forma. 

5.1.1. No dia 05/01/2023 às 10:00 horas, recebimento e abertura dos envelopes contendo as 

propostas de preços, documentação de habilitação que deverão ser entregues em envelopes 

separados e fechados. 

5.1.2. Endereço para a entrega e abertura dos envelopes: 

5.2. No Auditório da Prefeitura Municipal de Terra Alta, à Rua Noêmia Belém, s/n, Centro. 

5.3. Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil 

subsequente, mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator 

ou fato imprevisível. 

 

6. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

6.1. Poderão participar desta CONCORRÊNCIA :  

6.1.1. Todos os interessados no ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação e que 

preencherem a todas as condições constantes deste edital e seus anexos;  

6.1.2. Os interessados deverão apresentar, além dos documentos obrigatórios previstos no 

edital, os seguintes anexos devidamente preenchidos na forma deste regulamento e 

assinados pelo representante legal, sendo: ANEXO II - Carta de Credenciamento ou 

Procuração (quando for o caso); ANEXO III - declaração de disponibilidade de condições 

e estrutura; ANEXO VI - Declaração com Base no Disposto na Lei Complementar N° 

123/2006 e Alterações Posteriores (ME/EPP); ANEXO VIII - Declaração de Elaboração 

Independente de Proposta; ANEXO XI – Declaração que cumpre os Requisitos da 

habilitação e Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pelo Departamento de 

Tributos deste Município, até o 2º dia anterior à data de recebimento dos envelopes 

(PROPOSTAS e HABILITAÇÃO). Todos esses anexos deverão ser apresentados fora 

dos envelopes no ato do credenciamento. 
6.1.3. Pessoas Jurídicas sob a condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para 

efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº123/2006 e alterações 
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posteriores, em que deverá ser comprovada mediante apresentação de Declaração, nos 

termos constantes do Anexo VI – (Declaração com base no disposto na Lei Complementar 

n° 123/2006 e alterações posteriores (ME/EPP)) deste Edital, firmada pelo representante 

legal da empresa, ratificando não haver nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, §4º, 

da referida lei. A falta de entrega desta declaração indicará que a licitante optou por não 

utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores;  

6.1.4. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às 

condições deste edital.  

6.2. Cada licitante apresentar-se-á, com 01 (um) único representante legal que, após ser 

credenciado, será o único admitido a intervir em todas as fases deste certame, quer por 

escrito, quer oralmente, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada.  

6.2.1. O representante legal do licitante deverá apresentar-se ao Presidente para efetuar seu 

credenciamento como participante desta CONCORRÊNCIA , munido do documento 

credencial, como procuração (quando for o caso), contrato social, RG e CPF dos sócios e 

de sua carteira de identidade ou outra equivalente.  

6.2.2. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 

exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Presidente.  

6.2.3. Entende-se por documento credencial:  

6.2.3.1. Contrato social, de acordo com a Lei nº 10.406/2002 (Novo Código Civil 

Brasileiro) quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada 

da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura.  

6.2.3.2. Cópia da cédula de identidade do representante legal (diretor, sócio ou 

superintendente) da empresa ou firma licitante, caso não haja procurador legalmente 

constituído, nos termos do subitem seguinte.  

6.2.3.3. Carta de Credenciamento ou mandato procuratório com firma reconhecida em 

cartório, acompanhada de cópia da cédula de identidade do outorgado e do outorgante, 

caso o responsável pela proponente seja procurador legalmente constituído, com amplos 

poderes e firma reconhecida, para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu 

nome em qualquer fase desta CONCORRÊNCIA  declarar a intenção de interpor 

recursos relativos a esta CONCORRÊNCIA , para recebimento de intimações e 

notificações, desistência ou não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao 

certame, acompanhada do estatuto/contrato social, caso o responsável pela proponente 

seja procurador legalmente constituído. Em caso de substabelecimento, também deverá 

estar qualificado, identificado e com firma reconhecida em cartório.  
6.3. É vedada a participação de empresas: 

6.3.1. Não será admitida a participação de empresas em consórcio;  

6.3.2. O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica, exceção feita ao contemplado 

pelo § 1º do Art. 9º da Lei 8.666/93; 

6.3.3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 

6.3.4. Para cumprimento do disposto acima, considera-se participação indireta a existência de qualquer 

vinculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto e o 

Licitante; 

6.3.5. Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública das esferas de 

governo Municipal, Estadual ou Federal, o que abrange a administração direta e indireta, nesta 

compreendidas as entidades com personalidade jurídica de direito privado, as autarquias e as fundações 

por elas instituídas ou mantidas. 
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6.3.6. Com suspensão do direito de participar em licitações ou impedidas de contratar com o Município 

de Terra Alta. 

6.3.7. Que tenham como sócio, diretor, gerente ou responsável técnico servidor ou dirigente de qualquer 

órgão, entidade ou empresa vinculada à Administração Indireta do Município de, ou estejam enquadradas 

nas demais vedações contidas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993. 

6.3.8. Que estiverem sob processo de falência, dissolução ou liquidação. 

6.3.9. Qualificadas como pessoas naturais, individualmente ou reunidas em cooperativa de trabalho, ou 

qualquer outra forma de associação. 

6.4. Cada licitante apresentar-se-á, com 01 (um) único representante legal que, após ser 

credenciado, será o único admitido a intervir em todas as fases deste certame, quer por escrito, quer 

oralmente, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada.  

6.4.1. O representante legal do licitante deverá apresentar-se ao Presidente para efetuar seu 

credenciamento como participante desta CONCORRÊNCIA , munido do documento credencial, como 

procuração (quando for o caso), contrato social, RG e CPF dos sócios e de sua carteira de identidade ou 

outra equivalente.  

6.4.2. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 

licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Presidente.  

6.4.3. Entende-se por documento credencial:  

6.4.3.1. Contrato social, de acordo com a Lei nº 10.406/2002 (Novo Código Civil Brasileiro) quando a 

pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam 

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

6.4.3.2. Cópia da cédula de identidade do representante legal (diretor, sócio ou superintendente) da 

empresa ou firma licitante, caso não haja procurador legalmente constituído, nos termos do subitem 

seguinte.  

6.4.3.3. Carta de Credenciamento ou mandato procuratório com firma reconhecida em cartório, 

acompanhada de cópia da cédula de identidade do outorgado e do outorgante, caso o responsável pela 

proponente seja procurador legalmente constituído, com amplos poderes e firma reconhecida, para que a 

pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase desta CONCORRÊNCIA  

declarar a intenção de interpor recursos relativos a esta CONCORRÊNCIA , para recebimento de 

intimações e notificações, desistência ou não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao certame, 

acompanhada do estatuto/contrato social, caso o responsável pela proponente seja procurador legalmente 

constituído. Em caso de substabelecimento, também deverá estar qualificado, identificado e com firma 

reconhecida em cartório.  

6.4.4. A empresa deverá apresentar uma única razão social, um único CNPJ, não podendo filial ou 

subsidiária substituir matriz, quando esta for a licitante e vice-versa;  

6.4.5. Cada credenciado poderá representar apenas 01 (um) licitante;  

6.4.6. É indispensável à presença do licitante ou seu representante legal;  

6.4.7. A não apresentação do credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu 

representante de se manifestar e responder em seu nome. 

6.4.8. A ausência de qualquer representante das empresas participantes, para representá-la durante o ato 

de abertura dos Envelopes, implicará na aceitação tácita de todos os atos praticados no decorrer desta 

Licitação. 

6.4.9. Concluído o credenciamento, serão procedidas as fases de HABILITAÇÃO dos licitantes e de 

abertura das PROPOSTAS DE PREÇOS. 

6.4.10.  
 

7. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E 

COOPERATIVAS 

APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, alterada pela LC nº 147/2014 e 

LC nº 155/2016, regulamentada pelo Dec. nº 8.538 de 06/10/2015. 
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7.1. Fica assegurado tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, nos termos do Decreto 8.538 de 02 de outubro de 2015. 

7.2. Se a participante do certame for empresa de pequeno porte, microempresa ou cooperativa, 

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

que esta apresente alguma restrição, conforme estabelece a Lei Complementar nº 123/2006.  

7.2.1. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal e Trabalhista quando 

da comprovação de que trata o subitem anterior, será assegurado prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do 

pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa;  

7.2.2. O prazo para regularização fiscal e Trabalhista será contado a partir da divulgação 

cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor 

do certame; 

7.2.3. A prorrogação do prazo poderá ser concedida, a critério da administração pública, quando 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa;  

7.2.4. A não regularização da documentação no prazo previsto nos itens 7.2.1 e 7.2.2 implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei 

nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação;  

7.3. Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para 

as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas. 

a) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas sejam iguais ou até 

10%(dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

7.4. Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar 123/06, ocorrendo o empate, 

proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 

em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa, na forma do inciso I do caput do artigo 44, da Lei Complementar nº 123/06, 

serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 

2º do art. 44 da referida Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito. 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados elas microempresas, empresas de 

pequeno porte ou cooperativas que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 

2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

d) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 44, da Lei 

Complementar nº 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 

originalmente vencedora do certame. 

e) O disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06 somente se aplicará quando a 

melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno 

porte ou cooperativa. 

8. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DO EDITAL 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA 

Poder Executivo 
SETOR DE LICITAÇÃO 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Av. Jarbas Passarinho, 123 – Centro – Terra Alta – PA., CEP: 68.773-000 – CNPJ: 34.823.518/0001-47 

6 

  

8.1. O licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, quadros, documentação 

padrão, exigências, decretos, normas e especificações citadas neste Edital e em seu(s) 

anexo(s). 

8.2. Esclarecimentos sobre os documentos: 

8.2.1. Os interessados poderão solicitar até o quinto dia útil anterior a data de entrega dos 

envelopes de documentação de Habilitação, Proposta(s) de preços, quaisquer 

esclarecimentos e informações, através de comunicação a Comissão Permanente de 

Licitação deverá ser protocolado na Coordenação de Licitações e Contratos no horário das 

8h ás 14h e o mesmo deverá entregar o CD contendo o documento assinado digitalmente 

pelo CNPJ da empresa.  

8.2.2. Os esclarecimentos serão respondidos em até 03 (três) dias úteis anteriores a data fixada 

para a abertura da licitação. 

8.3. Retificação dos Documentos; 

8.3.1. Em qualquer ocasião, antecedendo a data de entrega dos envelopes, a Comissão 

Permanente de Licitações, poderá por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em 

consequência de respostas fornecidas as solicitações de esclarecimento modificar os 

referidos documentos mediante a emissão de uma errata que será publicada em órgão 

oficial, exceto quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação e 

apresentação da documentação e proposta de preços. 

8.4. Visando permitir aos licitantes prazos para levarem em conta a errata na preparação da 

Documentação de Habilitação e Propostas de Preços a Comissão Permanente de Licitação 

deverá prorrogar a entrega das mesmas, na forma da lei, exceto quando 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas de preço. 

8.5. Impugnação do Edital observará os termos do art. 41 da Lei nº 8.666/93: 

8.5.1. A impugnação perante a Comissão Permanente de Licitação dos termos do edital, por 

parte da(s) licitante(s), quanto a possíveis falhas ou irregularidades que o viciariam, deverá 

se efetivar até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para a licitação, sob pena de 

decair do direito de o impugnar posteriormente tal impugnação deverá ser formalizada por 

escrito ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, onde será processada a 

decisão do julgamento da impugnação Administrativa, será notificada pela comissão aos 

interessados que adquiriram o edital. 

8.5.2. Acolhido o pedido de impugnação contra o Edital, esclarecimentos ou providências 

solicitadas que determinem alterações no ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame, nos termos da lei e a critério da administração. 

 

9. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA 

PROPOSTA 

9.1. As licitantes concorrentes deverão apresentar a documentação e propostas em envelopes 

fechados e distintos, endereçados à Prefeitura Municipal de Terra Alta/Pa – COMISSÃO 

DE LICITAÇÃO mencionando o número da CONCORRÊNCIA  e identificando os 

envelopes com a razão social do proponente, conforme o seu conteúdo, com as seguintes 

indicações: 

 

a) ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA/PA 
Nº. 001/2022 – CC - PMTA 

ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

Item(s) 

 

     b) ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA/PA 
Nº. 001/2022 – CC - PMTA 

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA FINANCEIRA 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

Item(s) 

 

9.2. Proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, no local, dia e hora 

determinados no edital, separadamente, em envelopes fechados e indevassáveis, contendo 

em sua parte externa, além do nome da proponente. 

9.3. Os envelopes de documentação e proposta encaminhados à Entidade de Licitação após a 

data e horário fixado no presente Edital, serão devolvidos, ainda fechados, aos respectivos 

remetentes. 

9.4. A documentação de Habilitação deverá ser apresentada em 1 (uma) via, em um único envelo

pe, fechado, 

denominado Envelope nº 1. Deverá ser endereçado a Comissão de Licitação, indicando clara

 e visivelmente o nome do licitante, o número do envelope, a titulação do seu conteúdo 

(DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO), o número do edital, o objeto da licitação do 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), a documentação deverá ser apresentada em 

cópia simples (as cópias originais, fora do envelope para ser autenticada na hora do certame 

pelo servidor responsável), ou por qualquer processo de cópia autenticada. 

9.5. A proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado 

da licitante contendo linguagem clara e objetiva sem erros, rasuras e entrelinhas, em 

envelope fechado, denominado envelope nº 2 e endereçado a Comissão Permanente de 

Licitação, indicando clara e visivelmente o nome do licitante, o número do envelope, a 

titulação do seu conteúdo (PROPOSTA DE PREÇO), o número do edital, o objeto da 

licitação e o número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ); assinada por 

Diretor(es), ou por pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento público). 

9.6. Visando a agilidade dos trabalhos licitatórios, deverão o(s) licitante(s) que pretender (em) 

realizar autenticação de documentos via Coordenação der de Licitação e Contratos, o faça 

até o último dia útil antes da data de abertura da licitação, no horário de atendimento ao 

público das 08h00min às 14h00min.  

9.7. Para os documentos disponibilizados pela Internet e cuja autenticidade poderá ser verificada 

via consulta no site correspondente, pelo Presidente da CPL e membros da comissão, serão 

aceitas cópias simples.  

9.8. Não será aceita documentação e proposta via postal, telefax, protocolo e/ou similares, ou por 

qualquer sistema eletrônico.  

9.9. O Presidente da CPL e membros da comissão não se responsabilizarão por propostas e/ou 

documentos que não forem entregues diretamente à mesma no horário e data estabelecidos 

neste instrumento.  
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9.10. Após o horário e data de abertura estabelecida no preâmbulo deste edital para 

recebimento dos envelopes de documentação e proposta, nenhum documento ou proposta 

será recebido pelo Presidente da CPL e membros da comissão, ou seja, não será permitida a 

participação de licitantes retardatários.  

9.11. Não será aceito nenhum protocolo de entrega para substituição de documentos 

relacionados neste edital. 

9.12. Todos os volumes deverão ser apresentados preferencialmente em formato A4, 

encadernado, com todas as folhas rubricadas e numeradas em ordem crescente, apresentando 

ao final um termo de encerramento, declarando o nº de folhas que o compõem, devendo 

conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital e objeto da 

licitação. 

9.13. Todos os volumes deverão conter índice com a discriminação de cada documento e indica

ção de suas respectivas folhas, obedecida à sequência das solicitações deste Edital. 

Não serão aceitos documentos via postal, tele/fax, protocolo e/ou similares, ou por qualquer 

sistema eletrônico. 

 

10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Envelope n.º 1) 

10.1. No envelope nº 01 os interessados ficam obrigados a apresentar, além da FOLHA 

ÍNDICE, uma via de cada um dos documentos a seguir relacionados, devendo estar na 

ordem sequencial em que é exigido o Edital, numeradas, folha por folha, em ordem 

crescente apresentadas em original ou cópia autenticada por Tabelião de Notas, ou 

publicação em órgão de imprensa oficial: 

10.2. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

10.2.1. O registro cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Terra Alta, não substitui 

os documentos relacionados neste edital e seus anexos, devendo ser apresentados por todos 

os licitantes.  

10.2.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente 

anteriores à data de apresentação das propostas;  

10.2.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 

substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos;  

10.2.4. O licitante deverá apresentar ramo de atividade compatível com o objeto do 

certame, o qual deverá ser descrito e apresentado nos documentos relacionados para 

habilitação jurídica.  

10.2.5. Toda documentação apresentada em fotocópia autenticada, suscitando dúvidas, 

poderá ser solicitado o original para conferência, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

registrando-se em ata tal ocorrência.  

 

10.3. DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

10.3.1. Cópia da cédula de identidade do representante legal (diretor, sócio ou 

superintendente) da empresa ou firma licitante, caso não haja procurador legalmente 

constituído, nos termos do subitem seguinte.  

10.3.2. Requerimento de Empresário (em caso de Firma Individual), cujo objeto social 

enquadre o objeto da presente licitação, devidamente arquivado e registrado na Junta 

Comercial do Estado sede e/ou domicilio do licitante.  

10.3.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

para as sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos 
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documentos comprobatórios de eleição de seus administradores, cujo objeto social 

enquadre o objeto da presente licitação.  

10.3.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

do registro de ata de eleição da diretoria em exercício (Registro Civil das pessoas 

Jurídicas) de investidura ou nomeação da diretoria em exercício.  

10.3.5. Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

10.3.6. Alvará de funcionamento do domicílio ou sede do licitante e pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

10.3.7. Certidão Especifica e de inteiro teor, expedida pela Junta Comercial do Estado 

sede ou domicilio da licitante, que demonstre a existência de empresa em nome dos 

socios proprietários, participação societária dos socios da licitante em sociedade, a 

razão social da empresa licitante, seus sócios, sócio dirigente, ramo de atividade, 

capital social, comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias consecutivos de 

antecedência da data prevista para apresentação das propostas, Atualizada com os 

últimos registro e arquivamentos, emitida pela junta comercial da sede da 

proponente. 

10.3.8. Certidão de Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta 

Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante, atualizada, ou seja, com data de 

expedição não superior há 30 (trinta. 

10.3.9. Comprovação de que é adimplente com o Município, para o fornecimento do 

objeto licitado, através de Declaração de Adimplência, expedido pela Secretaria Municipal 

de Finanças de Terra Alta, até o segundo dia que antecede a data de abertura do presente 

certame. 

10.3.9.1. OBS: A referida declaração deva ser solicitada formalmente, a interessada 

deverá no ato da solicitação apresentar documentos que comprove que tem 

poderes para tal, com apresentação de; Oficio, Contrato Social, RG e CPF, se 

for proprietário, Oficio, Contrato Social, RG, CPF e Procuração, devidamente 

reconhecida em cartório se for procurador. A referida declaração poderá ser 

solicitada de forma presencial, na Secretaria Municipal de Finanças no Setor 

de Tributação. 

 

10.4. DOCUMENTOS RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

10.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).  

10.4.2. Prova de regularidade de inscrição Estadual (FIC), 

10.4.3. Prova de regularidade relativa ao FGTS, demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

10.4.4. Certidão de Regularidade para com a fazenda Federal e União (certidão de 

tributos federais e dívida ativa da união) com abrangência de todos os créditos tributários 

federais administrados pela RFB E PGFN  

10.4.5. Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão de 

Regularidade Fiscal (tributária e não tributária), fornecida pela SEFA, da sede ou domicílio do 

licitante;  

10.4.6. Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão 

Negativa de Débitos Municipais, da sede ou domicílio do licitante.  
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10.4.7. Certidão de Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), prova 

de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal 

Superior do Trabalho (www.tst.jus.br/certidão), conforme Lei nº 12.440/2011 e 

Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, juntamente com Certidão Negativa de 

Débitos do Ministério do Trabalho e Previdência , conforme artigo 103, § 2° da 

Portaria MTE nº 667, de 8 de novembro de 2021.  

10.4.7.1. A licitante devidamente enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de 

Pequeno Porte (EPP) em conformidade com a Lei Complementar nº 123/06 deverá 

apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal e Trabalhista, ainda que existam 

pendências.  

10.4.7.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e Trabalhista, 

será assegurado, às mesmas, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente foi declarado o vencedor do certame, 

prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;  

10.4.7.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 

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

da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

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

licitação.  

10.4.7.4. Quanto à comprovação de regularidade referente ao IPTU, na hipótese de a 

empresa licitante não ser proprietária de bem imóvel no município onde está sediada, deve 

demonstrar tal fato, o que pode ser feito por meio de contrato de locação de imóvel e 

Certidão Negativa de Imóvel. 

 

10.5. Qualificação Técnica 

10.5.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em 

características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de: 

10.5.2. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão 

de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da 

legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica 

que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o 

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as 

parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação. 

10.5.2.1. Comprovação do Responsável Técnico da licitante ter executado, a qualquer 

tempo obras compatíveis com o objeto desta licitação, por meio de certidão(ões) e atestado(s), 

em nome do próprio RT, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 

devidamente certificado(s) pelo CREA/CAU, na forma do disposto na Resolução nº 1.025, de 30 

de outubro de 2009 do CONFEA, com apresentação da(s) Certidões de Acervo Técnico - CAT’s 

e indicação da(s) Anotações Apresentação de atestados de capacidade técnica que comprovem a 

execução de serviço de engenharia, compatível em características e prazos com o objeto da 

presente licitação, de Responsabilidade Técnicas – ART’s e – emitidas pelo conselho de 

fiscalização de profissional, onde conste a execução do(s) seguinte(s) serviço(s), além de 

experiência requerida na execução dos serviços abaixo, para o Engenheiro/Arquiteto detentor de 

e ART/RRT. 
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OBS: Os atestados que deverão ser apresentados a fim de suprir os itens de maior relevância 

especificados a cima; 

 

10.5.3. Certidão de registro e quitação da empresa no Conselho Regional da Engenharia e 

Agronomia-CREA e Conselho Regional da Arquitetura e Urbanismo-CAU, com o nome do(s) 

responsável(eis) técnico(s). 

10.5.3.1. Se a licitante pertencer a outra região, e consagrar-se vencedora do certame deverá 

apresentar, por ocasião da assinatura do contrato, registro ou inscrição no Conselho 

Regional de Engenharia, Agronomia-CREA, atualizado, com visto do CREA/PA. 

10.5.4. Certificado de Registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou 

no Conselho Regional da Arquitetura e Urbanismo-CAU em nome do responsável técnico com 

no mínimo uma das seguintes qualificações: engenheiro civil ou arquiteto e engenheiro elétrico - 

profissional este que será o responsável técnico pelos serviços. Este certificado deverá estar com 

prazo de vigência em vigor; 

10.5.5. Comprovação de que possui em seu quadro, até a data da recepção dos envelopes, : 

engenheiro civil ou arquiteto e engenheiro elétrico, detentor de atestado de responsabilidade 

técnica, acompanhada da respectiva CAT (Certidão de acervo técnico) emitida pelo CREA, para 

execução do (s) serviço(s) compatível(is) com o objeto desta licitação, nos termos do inciso II do 

art. 30 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. 

10.5.6. A qualificação técnica de cada profissional deverá estar de acordo com as 

regulamentações da Resolução 218/1973 do CONFEA, Resolução 282, de 24 de agosto de 1983, 

publicada pelo CONFEA  e RESOLUÇÃO N° 51, DE 12 de julho de 2013 do CAU/BR, Lei n° 

12.378, de 31 de dezembro de 2010 e o Decreto Federal nº 23.569/1993 e alterações; 

10.5.6.1. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo 

profissional, como comprovação de qualificação técnica, ambos serão 

inabilitados. 

10.5.6.2. Caso cada profissional detentor do atestado de qualificação técnica não 

seja sócio da empresa, a prova de existência do(s) mesmo(s) no quadro da 

empresa deverá ser feita mediante apresentação da respectiva Carteira de 

Trabalho e Previdência Social-CTPS ou Ficha de Registro de Empregado 

devidamente atualizada e vista pelo órgão competente do Ministério do 

Trabalho ou contrato de prestação de serviços, nos termos da Lei. 

10.5.7. Declaração de que recebeu todos os documentos e informações necessárias à 

apresentação da proposta, bem como conhece todas as condições do local onde serão executados 

os serviços referentes ao objeto da presente licitação e que não poderá alegar desconhecimento 

para quaisquer tipos de questionamentos posteriores. 

10.5.7.1. A licitante deverá comprovar todas as exigências requeridas no Projeto 

Básico anexado a este Edital, sendo especificamente o previsto no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

10.5.8. Visando preservar o sigilo das propostas, é vedada a indicação de um mesmo responsável 

técnico para mais de uma empresa participante deste processo de licitação, sob pena de 

inabilitação. 

 

10.6. Qualificação econômico-financeira 

10.6.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, 

apresentado na forma da Lei, assinado, carimbado pelo contador ou profissional 

equivalente, Registrado pela Junta Comercial e acompanhada do termo de abertura e 
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encerramento. O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir acompanhado da 

Certidão de Habilidade Profissional do Contador que assinou o balanço, CERTIFICANDO 

que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR 

neste Regional, contendo número e validade da certidão de acordo com a Resolução CFC 

nº 1.637/2021, na sua devida validade na data do certame ou da emissão do Balanço 

Patrimonial, ficando nula a CHP que estiver fora da validade; 

10.6.1.1. Em se tratando de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, as empresas 

constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou 

cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive os termos de abertura e 

encerramento.  

10.6.1.2. Os Balanços deverão conter as assinaturas do (s) representante (s) legal (is) e do 

contador responsável da Proponente, devidamente registrados na Junta Comercial, bem 

como, os Termos de Abertura e de Encerramento do livro Diário, também registrados na 

Junta Comercial; 

10.6.1.3. Quando a empresa licitante for constituída por prazo inferior a um ano, o balanço 

anual será substituído por balanço parcial (provisório ou balancetes) e demonstrações 

contábeis relativas ao período de seu funcionamento. 

10.6.1.4. É vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais (IGP-DI) quando encerrados há mais de 3 (três) meses da 

data de apresentação da proposta. 

10.6.1.5. Comprovação de possuir CAPITAL SOCIAL integralizado e registrado na Junta 

Comercial do Estado da Sede da licitante ou de Patrimônio líquido mínimo não poderá 

exceder a 10% (dez por cento) do valor global estimado do objeto desta licitação; através 

da apresentação do contrato social; ou última alteração contratual, acompanhado da 

certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da licitante; e do 

balanço financeiro ou documento hábil equivalente. 

10.6.2. Demonstração de índice de liquidez que deverá ser igual ou superior a 1 (um), 

calculado e demonstrado pela fórmula: ILC=AC/PC, onde: ILC: Índice de Liquidez 

Corrente; AC: Ativo Circulante; PC: Passivo Circulante 

10.6.2.1. A partir dos dados de balanço, deverá ser calculado os seguintes índices como 

condição para a habilitação: 

ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; 

ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; 

IGE = Índice Grau de endividamento, com valor igual ou menor a 0,50; 

 

ONDE: 

ILG = Ativo Circulante + Ativo Não Circulante ≥ 1,00 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

ILC = Ativo Circulante ≥ 1,00 

Passivo Circulante 

 

IGE = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante ≤ 1,00 

Ativo Total 

 

10.6.3. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 
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10.6.3.1. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima – S/A): Balanços 

publicados em Diário Oficial ou publicados em jornal de grande circulação ou por 

fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

10.6.3.2. Demais Sociedades, independente de enquadramento ou regime tributário: os 

Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante, por fotocópia do Balanço, das Demonstrações Contábeis 

devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante e as notas 

explicativas conforme a Resolução CFC N.º 1.418/12 do CFC; 

10.6.3.3. Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, 

devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante; 

10.6.3.4. As empresas obrigadas a utilizar a ECD (Escrituração Contábil Digital) terão a 

obrigatoriedade de apresentar seu balanço contábil até o último dia do mês de maio do 

ano seguinte do ano-calendário a que se refira à escrituração (Instrução Normativa nº 

1.420 de 19/12/2013 alterada pela Instrução Normativa nº 1.679/2016);                                                                      

10.6.3.5. De acordo com os arts. 970 e 1.179, § 2º, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) 

o pequeno empresário não é obrigado à manutenção do livro diário e nem a 

elaboração do Balanço Patrimonial: 
10.6.3.5.1. Considera – se pequeno empresário, para efeito de aplicação do disposto nos arts. 

970 e 1.179, da Lei nº 10.406/2002, o empresário individual caracterizado como 

microempresa na forma da Lei que aufira receita bruta anual de até 81.000,00 (Oitenta e 

um mil reais). (LC 155, art. 18-A, §1º). 

10.6.4. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo Distribuidor Judicial 

da sede da empresa, até no máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente 

Licitação.   

10.7. Deverão apresentar ainda: 

10.7.1. Declaração da licitante, de que não pesa contra si a superveniência de fato que o 

impeça de contratar com o Poder Público, sob as penalidades cabíveis, conforme 

prescreve, o § 2º, art. 32, da Lei Federal nº 8.666/93, apresentando uma declaração de 

idoneidade, de acordo com o modelo constante no ANEXO IX; e  

10.7.2. Declaração, sob penas da Lei, que não contém em seu quadro de pessoal menor de 

18 (dezoito) anos de idade, em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou 

insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo do 

ANEXO V, assinada por representante (s) legal (is) da empresa; 

10.7.3. Declaração de que NÃO possui em seu quadro de pessoal servidor público do 

Poder Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de 

gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 

8666/93).(ANEXO X) 

10.7.4. Declaração de que se compromete a estar instalado e pronto para o início dos 

serviços no prazo máximo de 24 horas dias corridos a partir da data da Ordem de Serviços, 

sob pena da configuração da hipótese disposta no inciso IV do Art. 78 da Lei nº 8.666/93; 

10.7.5. Declaração de que executará o(s) serviço(s) de acordo com o(s) prazo(s) 

estabelecido(s) no Edital; 

10.7.6. Que executará o(s) serviço(s) de acordo com as especificações e as Normas 

Técnicas, as da ABNT, aquelas complementares e particulares, e outras pertinentes aos 

serviços em licitação que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 
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locais para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação e obteve os documentos 

necessários a formulação da proposta. 

10.7.7. Declaração de empregabilidade de pessoas com necessidades de especiais: 

(  ) possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas portadoras de 

necessidades especiais, de acordo com o disposto no art. 28, § 6º da Constituição do Estado do 

Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11.06.2008). 

(  ) não possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas 

portadoras de necessidades especiais, pois a empresa possui menos de 20 empregados, de acordo 

com o disposto no art. 28, § 6º, da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada 

em 11.06.2008). 

10.7.8.  Técnica: 

10.7.8.1. Atestado de visita técnica, fornecido pelo Sr. Arthur César Balata Siqueira, 

Eng.Civil CREA/PA 156667670, nos seguintes termos: 

10.7.8.2. A visita técnica deverá ser previamente agendada, pelo profissional credenciado 

pela empresa e servidor designado pela Administração. O agendamento será feito com o 

servidor designado pela Secretaria Municipal de Obras SEMOB diretamente na referida 

Secretaria, à Rua de Nazaré  s/nº– Centro – Terra Alta/PA ou pelo endereço eletrônico 

terraaltalicitacao@gmail.com; 

10.7.8.3. A visita Técnica será realizada a partir da publicação do edital até 48 horas antes 

da abertura da sessão pública, no horário de expediente normal da Administração 

Municipal de Terra Alta/PA, no local da obra; 

10.7.8.4. Para a visita ao local determinado para execução dos serviços, a proponente 

deverá enviar representante munido da respectiva credencial e/ou procuração, que 

outorgue poderes para participar da Visita Técnica, responsabilizando este pela indicação 

dos dados técnicos para elaboração da proposta de preços a ser apresentada; 

10.7.8.5. Após a vistoria e demais procedimentos daí decorrentes, acarretará que, em 

hipótese alguma, a PMTA aceitará posteriores alegações com base em desconhecimento 

das condições do local onde a obra será executada, dúvidas ou esquecimentos de 

quaisquer detalhes das execuções a serem realizadas, que levem a majoração dos preços 

contratados, devendo a licitante vencedora desta CONCORRÊNCIA assumir todos os 

ônus dos serviços e materiais decorrentes de fatos supervenientes previsíveis; 

10.7.8.6. Quaisquer custos que os interessados tiverem em relação à visita acima referida 

serão de sua própria e inteira responsabilidade; 

10.7.8.7. A visita tecnica é obrigatória, devida a alta complexidade do objeto licitado. 

 

11. DA PROPOSTA (Envelope n.º 2) 

11.1. A proposta deverá ser apresentada conforme modelo (Anexo VII), em uma única via, 

digitada em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas, acréscimos, borrões ou ressalvas, com páginas numeradas em ordem crescente 

devendo ser datada e assinada pelo responsável, em envelope lacrado, devendo constar: 

11.2. Razão Social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço 

eletrônico (e-mail), mencionando o Banco, número da Conta Corrente e da Agência no qual 

serão depositados os pagamentos se a licitante sagrar-se vencedora do certame; 

11.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da 

entrega da proposta; 

mailto:terraaltalicitacao@gmail.com
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11.4. Planilha de Quantidades e Preços e Resumo de Orçamento, que deverão ser 

apresentados em papel timbrado da empresa licitante, com as especificações do objeto de 

forma clara, observadas as descrições fornecidas pela Administração, nos seguintes termos: 

11.5. A proponente deverá cotar sua proposta em preço unitário, total e global da obra licitada, 

em moeda corrente do país, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de 

acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha 

Orçamentária anexo ao Edital; 

11.5.1. A proponente deverá apresentar a composição unitária de custo de cada serviço 

descrito na planilha, expressando a descrição, quantidade, produtividade e custos unitários 

dos materiais, mão-de-obra, equipamentos, encargos e BDI; 

11.5.2. Os preços unitários deverão incluir todos os custos relativos à mão-de-obra, 

inclusive encargos sociais e trabalhistas, materiais, seguros, equipamentos, administração, 

transporte, imprevistos, lucro, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas; 

11.5.3. Os preços propostos na Planilha de Quantidades e Preços serão considerados 

completos e suficientes para cobrir todas as etapas dos serviços necessárias à execução do 

objeto desta CONCORRÊNCIA ; 

11.5.4. Não será admitida qualquer solicitação de acréscimo aos preços propostos para 

cobrir despesas que porventura deixaram de ser computadas quando da formalização da 

proposta; 

11.5.5. A proponente não poderá, em hipótese alguma, modificar os preços e/ou as 

condições da proposta, sob a alegação de insuficiência de dados e informações sobre os 

serviços e/ou as condições locais existentes, ou ainda, de qualquer falha na obtenção de 

dados; 

11.5.6. A Administração se reserva o direito de negociar preços com as proponentes, 

obedecida a ordem de classificação e as prerrogativas conferidas às ME e EPP; 

11.5.7. Os salários dos empregados envolvidos diretamente na execução dos serviços 

deverão obedecer obrigatoriamente ao piso salarial da categoria da região; 

11.6. PREÇO GLOBAL: deve ser representado pelo valor fixo e irreajustável, correspondente 

à totalização das planilhas de serviços pretendidos pela Administração; 

11.7. O valor exposto no quadro inicial deste Edital é o valor máximo admitido para 

contratação dos serviços pretendidos; 

11.8. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS: Deve ser apresentada por todas as 

licitantes, juntamente com a proposta comercial, constando obrigatoriamente os 

quantitativos de material e mão-de-obra, bem como os percentuais adotados para os 

Encargos Sociais e BDI (Bonificação e Despesas Indiretas); 

11.9. COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, constantes de todos os itens que a 

compõem, com seus respectivos percentuais, cujos valores deverão apresentar conformidade 

com a Lei, e os salários não poderão ser inferiores aos utilizados pelo Sindicato local 

(Convenção Coletiva da Categoria), sob pena de desclassificação; 

11.10. COMPOSIÇÃO DE BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) constando de todos os 

itens que a compõem, com seus respectivos percentuais; 

11.11. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, proposto pelo licitante deverá observar o 

cronograma de desembolso máximo por período, bem como indicar os serviços acordo com 

o modelo em anexo, parte integrante deste edital; 

11.12. NÃO serão levadas em consideração as propostas enviadas via fac-símile; 
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11.13.  As propostas que apresentarem rasuras, emendas ou contradições no seu texto serão 

consideradas irregulares quando não ressalvadas as correções necessárias pelo 

responsável da Empresa, sob sua rubrica, antes da abertura das mesmas; 

11.14.  Será de inteira responsabilidade da firma vencedora, qualquer custo que não tenha 

sido incluído em sua planilha ou com valores inferiores aos necessários para o 

cumprimento da obrigação assumida, excluída a Administração Municipal de qualquer 

solidariedade, assim como não serão considerados para majoração dos preços, porquanto 

serão havidos como neles incluídos; 

11.15.  A empresa não poderá modificar os preços ou as condições de sua proposta, sob a 

alegação de insuficiência de dados e informações sobre os serviços licitados e/ou 

condições locais existentes ou, ainda, de qualquer lapso na obtenção de dados; 

11.16. O valor total da obra deve ser escrito por extenso; 

11.17.  Os valores dos preços unitários apresentados no orçamento da Administração tiveram 

por base os valores estabelecidos na tabela SINAP; 

11.18.  Na proposta deverá constar declaração expressa de que nos preços nela contidos 

estão incluídas todas e quaisquer despesas relativas à mão-de-obra, materiais de consumo, 

lucros, encargos trabalhistas, sociais, fiscais, seguros, e outras despesas diretas e indiretas, 

bem como aquelas indispensáveis para manter a higiene e segurança no trabalho, 

necessárias ao cumpri- mento integral do objeto deste Edital; 

11.19. A licitante deverá apresentar a Composição Analítica de Taxa de BDI – Bonificação e 

Despesas Indiretas, onde serão demonstradas as taxas, os impostos, o lucro e demais 

despesas indiretas necessárias para a realização do objeto ora licitado. A licitante deverá 

indicar o percentual do BDI, não superior a 28,02% do valor global da obra, detalhando 

todos os seus componentes, também em forma percentual. Ressalta-se que não deverão 

ser computadas as alíquotas, referentes ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e à 

Contribuição Social Sobre Lucro Líquido - CSLL, sob pena de desclassificação; 

11.20.  A licitante deverá elaborar a planilha orçamentária considerando que a obra e os 

serviços objeto desta CONCORRÊNCIA  devem ser entregue completamente executada, 

conforme as normas da ABNT, o projeto básico, o memorial descritivo, as planilhas 

orçamentárias, o cronograma físico-financeiro, as especificações técnicas e demais 

recomendações da fiscalização; 

11.21.  A licitante arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de sua 

proposta. Nos preços apresentados a proponente deverá incluir todas as despesas diretas e 

indiretas, tais como custos com materiais, mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, 

mobilização/desmobilização, Benefícios e Despesas Indiretas – BDI, Equipamentos de 

Proteção Coletiva – EPC para atender às Portarias da Secretaria de Segurança e Saúde do 

Trabalho – SSST e suas normas regulamentadoras e demais custos e encargos necessários à 

completa e perfeita execução da obra e dos serviços; 

11.22.  É de responsabilidade da licitante, analisar a documentação técnica recebida e prever 

qualquer serviço ou material necessário, mesmo quando, não expressamente indicado no 

orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, não lhe cabendo, 

posteriormente, quaisquer acréscimos de pagamentos decorrentes, caso não tenha se 

manifestado expressamente, indicando as divergências encontradas entre as normas da 

ABNT, o projeto básico, o memorial descritivo, as planilhas orçamentárias, o cronograma 

físico-financeiro, as especificações técnicas e demais recomendações da fiscalização; 

11.23.  Erros no preenchimento da planilha não será motivo suficiente para a desclassificação da 

proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço 
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ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da 

contratação; 

11.24.  As alterações de que trata este subitem serão submetidas à apreciação da Comissão, com 

a devida anuência de todos os licitantes; 

11.25. Não será aceita reclamação posterior relativamente às propostas, sem que tenha sido 

devidamente registrada em ata, salvo se prevista em lei; 

11.26. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão 

11.27. Não será motivo de desclassificação, simples omissões que sejam irrelevantes para o 

entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem 

aquelas que possam lesar os direitos dos demais licitantes.     

11.27.1. No caso de erro de transcrição da quantidade prevista para o serviço, a quantidade 

e o preço total serão retificados, mantendo-se inalterado o preço unitário; 

11.27.2. No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade 

correspondente, o produto será retificado, mantendo-se inalterados o preço unitário e a 

quantidade. 

11.27.3. Apresentarem valores unitários e/ou global, superiores ao limite estabelecido, 

tendo-se como limite estabelecido o orçamento estimado do serviço, ou ainda com preços 

unitários ou global manifestamente, inexequíveis, assim considerados aqueles que não 

atenderem ao art. 44, § 3º, da Lei nº 8.666/1993. Deverá ser observado o disposto no art. 

48, da Lei Federal nº 8.666/1993, em especial ou seu § 1º para apuração das propostas com 

preços inexequíveis. 

11.27.4. Apresentarem preços unitários dos equipamentos superiores aos contidos no mapa 

de preço. 

11.27.5. Não serão aceitas propostas enviadas via fax. 

11.27.6. Não atenderem às exigências legais, deste Edital e seus anexos; 

11.27.7. Apresentarem preços unitários superiores aos constantes da Planilha de Preços 

11.27.8. Se mostrarem manifestamente inexequíveis ou com preços excessivos; 

11.27.9. Serão consideradas manifestamente inexequíveis as propostas, cujos valores 

sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

11.27.10. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 

cento) do valor orçado pela Administração. 

 

12. SESSÕES PÚBLICAS PARA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO, PROPOSTAS 

DE PREÇOS 

 

12.1. Os envelopes dos licitantes serão abertos em 02 (duas) sessões publicas a iniciar, a 

primeira delas, imediatamente após o término do prazo de entrega dos mesmos. As sessões 

serão realizadas no local constante do Aviso de Licitação e do item 1.2 deste Edital, com a 

participação dos membros da Comissão Permanente de Licitação, representantes de cada 

licitante e demais pessoas que se interessarem. 

12.2. Podeão estar presentes mais de um representante de cada licitante, porém apenas um 

único participará de cada sessão. Nestas sessões as empresas licitantes deverão ser 

apresentadas por um dos Diretores/Sócios ou Procuradores, estes, munidos das respectivas 

procurações por instrumento público. Demais interessados poderão assistir as sessões desde 

que não tumultuem o procedimento.Na primeira sessão será recebido o(s) documento(s) de 
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(procuração) que dá poderes ao portador para representar a licitante na licitação e entregar 

no envelope 1. 

12.3. Os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos, na presença 

dos interessados, pela Comissão de Licitação, que fará a conferência e dará vista da 

documentação, a qual deverá ser rubricada pelos membros da Comissão de Licitaçãoe 

representantes legais das licitantes presentes, não podendo o representante assinar por mais 

de uma empresa. 

12.3.1. A documentação será apreciada pela Comissão Permanente de Licitação, em 

conformidade com as exigências deste Edital e seu(s) anexo(s) visando a habilitação das 

empresas licitantes. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos no envelope “Documentação de Habilitação”, ou os apresentarem em desacordo 

com o estabelecido no edital ou com irregularidades, serão inabilitados, não se admitindo 

complementação posterior.   

12.4. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente devidamente relatado em Ata e aceito pela Comissão de 

Licitação. 

12.5. Numa segunda sessão, cuja data será marcada pela Comissão, após divulgado o resultado 

da habilitação, os envelopes fechados contendo as Propostas de Preços aos licitantes 

desclassificados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recursos, ou tenha 

havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos. 

12.6. Na primeira sessão poderão ser abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços dos 

licitantes classificados. Os valores das propostas serão lidos em voz alta e as propostas serão 

rubricadas pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes dos licitantes. 

12.7. Serão lavradas Atas das sessões acima referidas, as quais serão lidas em voz alta e 

assinadas pela Comissão de Licitação e pelos representantes dos licitantes. 

12.8. Após a abertura pública da Documentação e Propostas de Preços, não serão fornecidas 

aos licitantes ou quaisquer outras pessoas não oficialmente relacionadas ao processo 

licitatório, quaisquer informações referentes à análise, esclarecimentos, avaliação e 

comparação das Propostas, bem como as recomendações sobre a adjudicação do Contrato, 

antes do aviso oficial do resultado da licitação. 

12.9. Qualquer tentativa de um licitante em influenciar a Comissão de Licitação quanto ao 

processo de exame, esclarecimentos, avaliação e comparação de propostas e na tomada de 

decisões para a adjudicação de quaisquer serviços, podem resultar na rejeição de sua 

Proposta. 

12.10. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase desta Licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente 

da proposta. 

12.11. Será inabilitada ou desclassificada a Empresa que deixar de apresentar qualquer 

documento exigido neste Edital e seu(s) anexo(s). 

12.12. Sendo inabilitadas todas as empresas ou todas as propostas desclassificadas, a 

Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentarem 

nova documentação ou propostas, em tudo respeitando o disposto no § 3° do art. 48 da Lei 

n° 8.666/93. 

12.13. As licitantes inabilitadas deverão retirar suas propostas de preço na CPL, no prazo de 30 

(trinta) dias consecutivos, contados da divulgação do resultado do julgamento da habilitação. 

Decorrido esse prazo, a PMTA providenciará a eliminação dos mencionados documentos. 
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13. EXAME DA DOCUMENTAÇÃO 

13.1. A Comissão de Licitação analisará a documentação para verificar a habilitação jurídica, 

qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e Trabalhista 

do licitante para executar eficazmente os serviços objeto do presente Edital, e seu(s) 

Anexo(s).  

13.2. Serão inabilitados da presente licitação os participantes, que: 

13.2.1. Apresentarem documentação incompleta ou com borrões, rasuras entrelinhas, 

cancelamento em partes essenciais, sem a devida ressalva. 

13.2.2. Sendo inabilitadas todas as empresas ou todas as propostas desclassificadas, a 

Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentarem 

nova documentação ou propostas, em tudo respeitando o disposto no § 3° do art. 48 da Lei 

n° 8.666/93. 

13.2.3. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios, em caso de inexistência de 

prazo, reputar-se-ão válidas por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua expedição, 

exceto atestado de capacidade técnica, CNPJ, Inscrição Estadual. 

14. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

14.1. O julgamento das propostas dar-se-á pelo tipo de licitação “menor preço global”, 

levando-se em consideração todos os critérios deste edital referente a elaboração da proposta 

de preços. 

14.2. Serão desclassificadas as propostas: 

14.2.1. Que a juízo da Comissão de Licitação não atenderem aos requisitos desta 

CONCORRÊNCIA , bem como, aquelas cujos preços sejam baseados em moedas 

estrangeiras ou nas propostas de outros concorrentes, inclusive com oferecimento de 

redução sobre o menor preço ou vantagens não previstas; 

14.2.2. Que apresentarem preços manifestamente inexequíveis e impraticáveis no 

mercado ou em condições irrealizáveis, constantes do valor global do memorial descritivo; 

14.2.3. Que apresentarem valor unitário excessivo ou global superior ao limite 

estabelecido neste edital, 

14.2.4. Serão considerados preços unitários (itens do resumo orçamentário) excessivos os 

que ultrapassarem o estipulado na planilha orçamentária do Projeto Básico. 

14.3. Observadas às condições acima a Comissão de Licitação classificará as propostas em 

ordem de menor preço. Será vencedor o licitante que apresentar proposta de acordo com as 

especificações do edital e ofertar menor preço, (tipo de licitação menor preço global); 

14.4. No caso de igualdade entre duas ou mais propostas a Comissão de Licitação procederá ao 

desempate considerando como critério o sorteio, em ato público, para o qual todas as 

licitantes serão convocadas, sendo vedado qualquer outro processo; 

14.5. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

Microempresas e empresas de pequeno porte; 

14.6. Entende – se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

Microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10%(dez por cento) 

superior ao melhor preço; 

14.7. No caso de empate em duas ou mais propostas proceder-se-á da seguinte forma: 

14.7.1. As Microempresas ou empresas de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 

em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
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14.7.2. Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do subitem 14.7.1 deste edital, serão convocados as remanescentes que por ventura 

se enquadrem na hipótese dos itens 14.5 e 14.6 deste edital, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito; 

14.7.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresa 

de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 14.5 deste edital, será 

realizada sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta; 

14.7.4. A Microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 

convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o 

encerramento da sessão, sob pena de preclusão; 

14.7.5. Na hipótese da não – contratação nos termos previstos no item 14.7, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

14.8. O disposto item 14.7 e seus subitens somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 

não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso o 

empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato público, com a 

participação de todas as licitantes. 

14.9. Verificando-se divergências entre o preço unitário e o total do item, prevalecerá o 

primeiro e entre o valor em algarismo e o valor por extenso, prevalecerá este último; 

14.9.1. No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade 

correspondente, o produto da multiplicação será retificado, mantendo-se inalterados o 

preço unitário e a quantidade; 

14.9.2. No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as 

parcelas; 

14.10. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar esta CONCORRÊNCIA  por 

irregularidade na aplicação da lei devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes 

da data fixada para abertura dos envelopes. 

14.11. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, 

o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com 

as propostas em CONCORRÊNCIA , hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 

recurso. 

14.12. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente; 

14.13. A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 

subsequentes. 

14.14. Reserva-se a Comissão de Licitação o direito de rejeitar todas as propostas, bem como 

propor a revogação ou anulação, sem que caiba qualquer indenização ou reembolso de 

despesas aos participantes. 

14.15. A decisão da Comissão somente será considerada definitiva após homologação e 

adjudicação pela Autoridade Superior. 

14.16. O resultado desta CONCORRÊNCIA  será publicado no Diário Oficial da União. 

14.17. É facultada a comissão de licitação ou autoridade superior em qualquer fase da licitação, 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução de processo, 

vedada a retirada ou inclusão de todo e qualquer documento ou informação constante da 

proposta. 

 

15. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO CONTRATO 
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15.1. A PMTA adjudicará o contrato ao licitante cuja proposta atender em sua essência aos 

requisitos do presente Edital e seu(s) anexo(s). 

15.2. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo previsto, caracterizará o descumprimento total da 

obrigação assumida sujeitando-o às penalidades previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, neste caso, a Comissão Permanente de Licitação, poderá convocar os licitantes 

remanescente, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo 1º classificado.    

15.3. A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e formalizar-se-á nos 

termos previstos pela Lei 8.666, de 21.06.93 e suas alterações. 

15.4. A PMTA se reserva o direito de revogar o procedimento licitatório e rejeitar todas as 

propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou de anulá-lo por 

ilegalidade, sem que aos licitantes caiba qualquer direito a indenização ou ressarcimento. 

15.5. A rescisão do contrato obedecerá às disposições previstas nos artigos 77, 78, 80 e 79 da 

Lei nº 8.666/93. 

15.6. A empresa deverá consignar garantia da obra de 05 (CINCO) anos, conforme previsto no 

Art. 618 da Lei nº. 10.406/02. 

15.7. No prazo de 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, deverá a contratada apresentar 

garantia, numa das modalidades previstas no art. 56, § 1º, I, II e III, da Lei 8.666/93, 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado. 

15.8. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as consequências 

contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento com base nos artigos 77 a 80 da Lei 

n°.8.666/93. 

 

16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

16.1. Obedecido o cronograma físico-financeiro apresentado, a licitante vencedora solicitará a 

Prefeitura Municipal de Terra Alta/Pa, a medição dos trabalhos executados. Uma vez 

medidos e aprovados os serviços pela fiscalização, a licitante vencedora apresentará nota 

fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa a ser efetuada pelo 

Secretaria Municipal de Finanças, mediante ordem bancária creditada em conta corrente, no 

prazo de 10 (dez) dia, contados da apresentação da nota fiscal/fatura, mediante comprovação 

de sua regularidade fiscal e trabalhista, bem como autorização e medição da Prefeitura 

Municipal de Terra Alta/Pa.  

16.1.1. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela licitante vencedora de acordo com os 

seguintes procedimentos:  

16.1.2. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 

Físico-Financeiro, a licitante vencedora apresentará a medição prévia dos serviços 

executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.  

16.1.3. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 

para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua 

totalidade.  

16.1.4. Se a licitante vencedora vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à 

previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição 

prévia correspondente, ficando a cargo do Municipio de Terra Alta/Pa aprovar a quitação 
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antecipada do valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na execução dos 

serviços entendidos como críticos.  

16.2. A Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Terra Alta-PA terá o prazo de 

05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou 

rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela licitante vencedora, bem como 

para avaliar a conformidade dos serviços executados. 

16.3. Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos e aprovados pela 

fiscalização. 

16.4. As medições serão efetuadas pela fiscalização, mensalmente, em cumprimento ao 

cronograma físico-financeiro, quando serão feitas as medições pelo gestor do contrato, 

considerando-se os serviços efetivamente executados e por ele aprovados, tomando por base 

as especificações e os desenhos do projeto  

16.5. No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos 

apenas os serviços efetivamente executados, devendo a licitante vencedora regularizar o 

cronograma na etapa subsequente.  

16.5.1. A aprovação da medição prévia apresentada pela licitante vencedora não a exime 

de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos 

serviços executados.  

16.5.2. Após a aprovação, a licitante vencedora emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da 

medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de 

memória de cálculo detalhada.  

16.6. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela licitante vencedora, acompanhada dos demais documentos 

exigidos neste Edital.  

16.6.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade 

da Nota Fiscal/ Fatura apresentada pela licitante vencedora com os serviços efetivamente 

executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente 

acompanhá-la:  

a) Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota 

fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução 

contratuais, nominalmente identificados;  

b) Da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais 

ou à documentação mencionada no Art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e  

c) Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal 

ou fatura que tenha sido paga pelo Municipio de Terra Alta/Pa.  

16.7. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens 

anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 

pendente até que a licitante vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 

prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para ao Municipio de Terra Alta/Pa.  

16.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

16.5.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o 

disposto na Lei Complementar Nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.  

16.8.1. A licitante vencedora regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo 

Art. 12 da Lei Complementar Nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos 

e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, 
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desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o Art. 6° da Instrução 

Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.  

16.9. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 

em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela licitante vencedora, 

ou por outro meio previsto na legislação vigente.  

16.10. Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento.  

16.11. O Município de Terra Alta/Pa não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a 

ser efetuada pela licitante vencedora, que por ventura não tenha sido acordada no Contrato. 

16.12. Relação nominal de todos os empregados que trabalham na execução das obras, com as 

respectivas datas de admissão; 

16.13. Comprovante dos pagamentos de seus salários referente ao mês imediatamente anterior 

ao pagamento das faturas; 

16.14. Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS e FGTS dos trabalhadores 

da obra; 

16.15. Termo de rescisão contratual com a quitação das parcelas trabalhistas, no caso de 

dispensa do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a 

Justiça do Trabalho, onde conste expressamente a exclusão da Prefeitura Municipal de Terra 

Alta/Pa. 

16.16. O cumprimento do cronograma físico-financeiro aprovado e a atualização dos 

registros no diário de obras serão conferidos mensalmente, ou em prazo menor, constituindo 

elementos para averiguação do cumprimento de prazos e para a realização de pagamentos à 

CONTRATADA, sendo que se o prazo estabelecido não for cumprido e inexistindo 

justificativa para tanto e aceita pelo Município, a CONTRATADA estará submetida à 

sanção de multas. 

16.17. A Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Terra Alta-PA terá o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar 

ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela licitante vencedora, bem 

como para avaliar a conformidade dos serviços executados.  

16.17.1. No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, 

serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a licitante 

vencedora regularizar o cronograma na etapa subsequente.  

16.17.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela licitante vencedora não a 

exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação 

definitiva dos serviços executados.  

16.17.3. Após a aprovação, a licitante vencedora emitirá Nota Fiscal/Fatura no 

valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de 

serviços e de memória de cálculo detalhada.  

16.18. Os preços propostos deverão remunerar todos os custos necessários a execução dos 

serviços englobando inclusive os seguintes itens principais:  

a. Mobilização e Desmobilização da usina para misturas betuminosas 

b. Instalação e demolição do canteiro de obras  

c. Regularização da obra 

d. Placas da obra  

e. Placas de sinalização e advertência provisórias com ou sem cavaletes  

f. Mobilizações e Desmobilizações de qualquer espécie  

g. Horas extras ou adicionais para cumprimento ou recuperação de prazos  
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h. Transportes  

i. Manutenção de instalações, ferramentas e equipamentos  

j. Operacionalização de instalações, ferramentas e equipamentos  

k. Apoio logístico  

l. Equipamentos de construção  

m. Ferramental  

n. Material de consumo  

o. Material permanente  

p. Mão de obra direta e indireta local  

q. Supervisão  

r. Viagens, deslocamentos, estadias  

s. Apoio à fiscalização quando especificado  

t. Encargos Sociais  

u. Bonificação e outras despesas indiretas não especificadas aqui  

v.  Impostos, taxas e emolumentos  

w. Ensaios, testes e demais provas necessárias a garantia de qualidade.  

x. e todas e quaisquer outras despesas que venham a ser efetuadas pela contratada em função 

dos serviços licitados 

 

17. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

17.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso II, §§ 1º e 2º, da Lei nº. 

8.666/1993. 

17.2. Os valores propostos pelo licitante poderão ser revistos mediante solicitação da 

contratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na 

forma do art. 65, II “d” da Lei 8.666/93; 

17.3. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da 

superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, 

bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato.  

17.4. A solicitação deverá vir acompanhada de Nota Fiscal anterior a data da licitação, porém 

próxima, e uma Nota Fiscal atual, sendo que todos os documentos deverão ser protocolados 

na Prefeitura Municipal.  

17.4.1. Todas as Ordens de Fornecimento emitidas antes da data de protocolo da 

solicitação de reajuste deverão ser entregues no valor anterior, valendo o valor pleiteado 

somente para as Ordens de Fornecimento futuras. 

 

 

18. DOS RECURSOS  

 

18.1. Das decisões proferidas pela Comissão de Licitação, caberá: 

18.2. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do Ato ou da lavratura 

da Ata, em consonância com o Art. 109, inciso I e II e no parágrafo 4º da Lei nº 8.666/1993 

e suas alterações, dirigidos por escrito ao presidente da Comissão, a qual poderá 

reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, neste mesmo prazo, fazê-lo 

subir, devidamente informado. 
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18.3. Mantida a decisão da Comissão, caberá representar a autoridade competente, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, contados a partir do dia útil subsequente à data de sua comunicação, 

que decidirá sobre a sua procedência ou não, após manifestação da Prefeitura Municipal de 

Terra Alta/Pa.  

18.4. Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados, protocolizados 

dentro do prazo Legal. 

18.5. Ser encaminhado da seguinte forma:(a) endereço eletrônico 

terraaltalicitacao@gmail.com preferencialmente com assinatura digital; (b) via posta 

(correios); (c) protocolizado no setor de protocol da Prefeitura Municipal de Terra Alta/Pa, no 

endereço Rua Bolevard Melo Palheta, s/nº – Centro, Terra Alta (PA), CEP 68780-000 – prédio 

Sede da Prefeitura Municipal, em uma via original e digitada. 

18.6. Conter indicação da razão social, número do CNPJ e endereço da licitante, rubricado 

em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado   do   licitante,   

acompanhado   de   cópia   do   documento   deidentificação e CPF do signatário e 

comprovante do poder de representação legal 

18.7. O Município não se responsabilizará por memoriais de recursos e impugnações 

endereçados por outras formas, entregues em locais diversos do indicado acima, e que, por isso, 

não sejam protocolizados no prazo legal. 

 

19. DA GARANTIA DE PROPOSTA E EXECUÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS 

19.1. A Licitante deverá entregar na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

de Terra Alta, no dia da abertura do certame, sob pena de inabilitação, o comprovante de 

depósito de Garantia de Proposta de 1% (um por cento) do valor global do(s) item(s), que 

compõem a CONCORRÊNCIA , emitido pelo setor de protocol do municipio, caso seja 

apresentação de seguro garantia, comprovando tal depósito, o qual fará parte do envelope n. 

01 – Habilitação. Dentre as modalidades de garantia temos: caução em dinheiro ou título da 

dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária, ou através qualquer das modalidades 

elencadas no § 1° do art. 56 da Lei Federal 8.666/93, com a obrigatoriedade da apresentação 

do comprovante anexado junto com a proposta de preços e enfeixado no envelope n° 01 

(um), sob pena de inabilitação.  

19.2. Caso a Licitante não retire sua proposta durante o período de validade definido no Edital 

a mesma perderá os direitos de assinatura contratual. 

19.3. Se a Licitante vencedora, deixar de assinar o Contrato ou não apresentar a Garantia de 

Execução Contratual a contratante convocará através de ofício a empresa que ofertou o 2º 

menor preço no certame. 

19.4. O depósito indicado no subitem 19.1 deverá obedecer ao seguinte: 

a) Caução em dinheiro (moeda corrente e cheque) e títulos da dívida pública deverão 

ser depositados na Conta Corrente: 6318 – 5 - PMTA Banco do Brasil – Agência 

3629-3 em favor de PREFEITURA /CAUÇÃO/GARANTIA DE 

PROPOSTA/LICITAÇÃO;  

b) Caução em fiança bancária e seguro-garantia deverão ser entregues na sala da 

Comissão de Licitação desta PREFEITURA. 

19.5. A Garantia de Proposta das Licitantes não vencedoras ser-lhes-á restituída no prazo de até 

30
 
(trinta) dias, contado a partir da homologação da adjudicação. A Garantia de Proposta 

das Licitantes inabilitadas ser-lhes-á restituída no prazo de 30 (trinta) dias contado a partir 

mailto:terraaltalicitacao@gmail.com
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do encerramento da fase de habilitação; no caso de interposição de recurso o prazo de 

devolução será contado a partir do julgamento definitivo dos recursos. 

19.6. A Garantia de Proposta da Licitante vencedora será liberada quando assinado o Contrato, 

mediante apresentação da Garantia de Execução Contratual. 

19.7. Para assinatura do Contrato as licitantes vencedoras deverão apresentar garantia 

representada pelo recolhimento do valor correspondente a 3,5% (três e cinquenta 

centésimo percentuais) do valor global do contrato, optando pelas seguintes modalidades: 

a) Caução em dinheiro, caso em que a licitante vencedora deverá depositar na Conta 

Corrente: 6318 – 05 – Prefeitura Municipal de Terra Alta – PMTA, Banco do Brasil   

Agência em favor da PREFEITURA /CAUÇÃO/LICITAÇÃO; 

b) Fiança Bancária; 

c) Seguro-Garantia, na forma da legislação específica.  

19.8. Qualquer que seja a modalidade escolhida pela Licitante, deverá ser entregue, no ato da 

assinatura do Contrato, o respectivo comprovante ao Setor de Contratos desta 

PREFEITURA. 

19.9. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, na forma do art. 70 da Lei nº 8.666/93. O contratado é responsável pelos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

19.10. A garantia prestada pelo licitante vencedor será restituída ou liberada 60 (sessenta) dias 

corridos após o Recebimento Definitivo do (s) serviços. 

19.11. A contratada deverá entregar ao Município o termo de garantia da obra, cujo prazo não 

poderá ser inferior ao prazo de 05 (cinco) anos, contado a partir da data da emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo a ser emitido pelo Municipio de Terra Alta/Pa, conforme art. 618 do 

Código Civil Brasileiro. 

 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

20.1. Os atos praticados por licitantes ou contratados, contrários ao objetivo desta licitação ou 

de satisfação total ou parcial à obrigação assumida, sujeitam-se os faltosos às penalidades 

estabelecidas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, garantida, sempre a 

defesa prévia, recurso e vistas do processo na forma estabelecida pela lei, a saber: 

20.2. As sanções administrativas ensejadas pelo descumprimento das condições estabelecidas 

neste Edital e demais instrumentos contratuais oriundos do presente certame; 

20.2.1. São hipóteses, entre outras, de práticas irregulares e suas respectivas sanções: 

 

                             Ocorrências   Sanções Administrativas que poderão ser          

aplicadas 

I. Deixar de entregar documentação exigida no 

Edital. 

 

- Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por 

cento) do valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia atraso referente ao valor do 

Contrato.  

- Suspensão Temporária  

- Impedimento de licitar/contratar com O 
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Municipio de Terra Alta/Pa até 02 (dois) anos; 

- Descredenciamento do SICAF 

II. Fazer Declaração Falsa. 

 

- Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por 

cento) do valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia atraso referente ao valor do 

Contrato.  

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com o Municipio de Terra 

Alta/Pa até 02 (dois) anos; 

- Descredenciamento do SICAF 

III.  Apresentar documentação falsa. - Advertência; 

- Multa: 30% (trinta por cento) do valor total 

do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia atraso referente ao valor do 

Contrato.  

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com o Municipio de Terra 

Alta/Pa até 02 (dois) anos; 

- Descredenciamento do SICAF 

IV.  Comportar-se de modo inidôneo. - Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por 

cento) do valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia atraso referente ao valor do 

Contrato.  

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com o Municipio de Terra 

Alta/Pa até 02 (dois) anos; 

- Descredenciamento do SICAF 

V. Cometer fraude fiscal  - Advertência; 

- Multa: 30% (trinta por cento) do valor total 

do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia atraso referente ao valor do 

Contrato.  

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com o Municipio de Terra 

Alta/Pa até 02 (dois) anos;  

- Descredenciamento do SICAF 

VI. Não mantiver a proposta ou desistir do 

lance. 

 - Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por 

cento) do valor total do Contrato. 
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- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia atraso referente ao valor do 

Contrato.  

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com o Municipio de Terra 

Alta/Pa até 02 (dois) anos;  

- Descredenciamento do SICAF 

VII.  Não assinar o contrato ou não retirar a 

nota de empenho, quando convocado dentro do 

prazo de validade de sua proposta. 

- Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por 

cento) do valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia atraso referente ao valor do 

Contrato.  

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com o Municipio de Terra 

Alta/Pa até 02 (dois) anos;  

- Descredenciamento do SICAF 

VIII. Entregar o objeto fora do prazo 

estabelecido ou atrasar a execução de obra ou 

serviço. 

- Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por 

cento) do valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia atraso referente ao valor do 

Contrato.  

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com o Municipio de Terra 

Alta/Pa até 02 (dois) anos;  

- Descredenciamento do SICAF 

IX. Não efetuar a troca do objeto, quando 

notificado. 

- Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por 

cento) do valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia atraso referente ao valor do 

Contrato.  

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com o Municipio de Terra 

Alta/Pa até 02 (dois) anos;  

- Descredenciamento do SICAF 

X. Substituir o objeto fora do prazo 

estabelecido 

 - Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por 

cento) do valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia atraso referente ao valor do 

Contrato.  

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com o Municipio de Terra 
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Alta/Pa até 02 (dois) anos; - 

Descredenciamento do SICAF 

 

XI. Deixar de executar qualquer obrigação 

pactuada ou prevista em Lei e no Edital da 

Licitação, em que não se comine outra 

penalidade  

- Advertência; 

- Multa: de 1% (um por cento) até 10%(dez por 

cento) do valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia atraso referente ao valor do 

Contrato.  

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com o Municipio de Terra 

Alta/Pa até 02 (dois) anos;   

- Descredenciamento do SICAF 

XII. Inexecução parcial do contrato. - Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por 

cento) do valor total do Contrato 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia atraso referente ao valor do 

Contrato.  

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com o Municipio de Terra 

Alta/Pa até 02 (dois) anos;  

- Descredenciamento do SICAF 

XIII. Inexecução total. - Advertência; 

- Multa: 20% (vinte por cento), do valor total 

do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia atraso referente ao valor do 

Contrato.  

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com o Municipio de Terra 

Alta/Pa até 02 (dois) anos;  

- Descredenciamento do SICAF 

 

20.3. Nas ocorrências dos itens II, III, V, XIII e XIV do acima, sem prejuízo de outras, será, 

ainda, cominada a sanção de Declaração de Inidoneidade para licitar e contrata com a 

Administração Pública. 

20.3.1.  Os fatos incursos nas ocorrências dos itens II, III e V serão obrigatoriamente 

comunicados à Procuradoria Geral do Município de Terra Alta-PA para providências 

cabíveis. 

20.4. As sanções estabelecidas, neste Edital, não excluem outras previstas em Lei, nem a 

responsabilidade da licitante/contratada por perdas e danos que der causa pela prática de 

irregularidades. 

20.5. As sanções estabelecidas neste Edital, não impedem a anulação/revogação da licitação ou 

a rescisão do contrato, a critério exclusivo da Administração. 

20.6. DA MULTA 
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20.6.1. Na hipótese da multa atingir o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sobre 

o valor do contrato, o ÓRGÃO poderá proceder à rescisão unilateral do mesmo, hipótese 

em que a empresa fornecedora dos serviços também se sujeitará às sanções administrativas 

previstas neste Projeto Básico. 

20.6.2. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo 

ÓRGÃO ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e 

poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.  

20.6.3. A defesa do interessado no respectivo processo deve ser exercida no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer à juntada de documentos e 

serem arroladas até 03 (três) testemunhas.  

20.6.4. Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente e 

indevidamente fundamentados, e, a aceitação da justificativa ficará a critério do ÓRGÃO 

que deverá examinar a legalidade da conduta da empresa.  

20.6.5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 

aceito pelo ÓRGÃO, conforme procedimento esboçado no subitem anterior.  

20.6.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar 

com a Administração Pública, a licitante será descredenciada por igual período, sem 

prejuízo das multas previstas neste Edital, seus anexos, e nas demais cominações legais.  

 

21. GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

21.1. O Municipio de Terra Alta/Pa, através da Secretaria Municipal de Obras – SEMOB - 

PMTA designará, por meio de Portaria, o(a) servidor(a), que irá proceder a fiscalização do 

objeto contratado, conforme o artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

21.2. O servidor designado será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução 

do objeto e apresentará à contratante, relatório comunicando qualquer inadimplência 

ocorrida na execução contratual, sendo sua responsabilidade efetuar o atesto acerca do 

recebimento dos serviços. 

21.3. A presença de fiscalização não exclui e nem diminui a responsabilidade da contratada 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade. 

21.4. O fiscal do contrato será responsável pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como 

também, realizar a devida conferência, para verificar a conformidade com a solicitação, e 

ainda: 

21.5. Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à execução do 

contrato; 

21.6. Observar todos os aspectos estipulados (prazo e local de entrega, observância acerca das 

especificações, qualidade e quantidade do objeto contratado). 

21.7. A Fiscalização poderá, inclusive, fazer cumprir as especificações do objeto e demais 

condições constantes do Instrumento Contratual e do Termo de Referência; 

21.8. O fiscal poderá suspender a execução do objeto julgado inadequado, no caso de 

inobservância, pela CONTRATADA, de quaisquer de suas exigências, dentro do prazo por 

ela fixado, ou pela prática de irregularidade ou omissão no comprimento do objeto do 

contrato.  

21.9. Qualquer entendimento entre a fiscalização e a CONTRATADA, desde que não inflija 

nenhuma cláusula contratual, será feito por escrito, não sendo tomadas em considerações 
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quaisquer alegações da CONTRATADA com fundamento em ordens ou declarações 

verbais. 

21.10. A atuação ou omissão, total parcial, da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá a 

CONTRATADA de total responsabilidade pelo cumprimento das obrigações estabelecidas 

no Contrato.  

22. DO RECEBIMENTO DA OBRA, POR PARTE DA CONTRATANTE: 

22.1. Provisoriamente, pela Srª ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO, registro CAU nº 

000A773603, responsável pelo acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado (Laudo Técnico de Vistoria), assinado pelas partes, dentro de 10 (dez) dias da 

comunicação por escrito da CONTRATADA. 

22.2. Definitivamente, pela Srª ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO, registro CAU nº 

000A773603, designado pela autoridade superior competente, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, que será de 

30(trinta) dias, ou de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

22.3. O recebimento provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança da obra, nem a ética-profissional, pela perfeita execução do contrato. 

22.4. A CONTRATANTE, rejeitará no todo ou em parte, a obra ou serviço, que estiver em 

desacordo com o edital licitatório, seus anexos e respectivo contrato, ou que demonstre 

qualquer anormalidade (defeito e avarias) na sua execução. 

  

23. CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS 

 

Na execução dos serviços, objeto do presente Edital deverá ser observado de modo geral, as 

Especificações, Diretzes e as Normas Técnicas vigentes e as da ABNT e aquelas 

Complementares e particulares, e outras pertinentes aos serviços em licitação. 

 

24. DOS PRAZOS 

24.1. Para Assinar o Contrato: 

24.1.1. O licitante vencedor deverá comparecer para prestar caução, assinar o contrato e 

retirar o respectivo instrumento contratual dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos 

contados a partir da notificação feita pela Comissão Permanente de Licitação. 

24.1.2. O contrato firmado com a licitante será publicado no Diário Oficial do Estado do 

Pará, na forma do Parágrafo Único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas 

alterações posteriores. 

24.2. Prazo para execução da obra: 

24.2.1. Para início: o prazo de execução da obra é de 15 (quinze) dias, após a expedição 

da correspondente Ordem de Serviço pela Prefeitura Municipal de Terra Alta; 

24.2.2. Ordem de Serviço Deverá ser expedida, à critério da SEMOB, a partir da 

assinatura do contrato. 

24.2.3. Vigência do contrato: o contrato terá vigência é de 12 (doze) meses, contados da 

sua assinatura. 

24.2.4. Para recebimento provisório pelo responsável por seu acompanhamento 

(fiscalização e/ou comissão de vistoria), mediante termo circunstanciado, assinado pelas 

partes, dentro de 03 (três) dias corridos da comunicação escrita de conclusão dos 

serviços/obra por parte da CONTRATADA; 
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24.2.5. Para recebimento definitivo pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Urbanismo, até 02  (dois) dias corridos após o decurso do prazo de observação, nos termos 

do art. 73, I, “b”, da Lei nº 8666/93, considerada esta data como término da execução dos 

serviços ou da obra. 

24.3. Prorrogação:  

24.3.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado por iniciativa da SEMOB, 

fundamentado em conveniência administrativa, caso fortuito, força maior ou por 

solicitação da contratada, devidamente justificada e aceito pela SEMOB e ainda nas 

condições estabelecidas nos § 1º dos Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e desde que 

haja acordo prévio entre as partes, devendo a prorrogação ocorrer dentro do prazo 

de vigência do contrato. 

24.4. Paralisação dos Serviços: 

24.4.1. Poderão os serviços, objeto do presente Contrato, ser paralisados à critério da 

SEMOB, atendendo conveniência administrativa, caso fortuito ou força maior, 

hipótese em que o prazo inicial ficará suspenso a partir da data da expedição da 

Ordem de Paralisação de Serviço, circunstância na qual ocorrerá a suspensão 

imediata do próprio instrumento contratual, pelo período igual ao da Ordem, sob 

todos os aspectos legais. 

24.4.2. O prazo de execução poderá ser prorrogado, desde que sejam atendidas as 

exigências previstas no art. 57, da Lei 8666/93 e suas alterações. 

24.5. Condições para Recebimento dos Serviços: 

24.5.1. O recebimento do(s) serviço(s), após sua execução e conclusão, obedecerá ao 

disposto nos artigos 73 a 76, da Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993 e alterações posteriores. 

 

25. NOTIFICAÇÃO DO RESULTADO 

25.1. O resultado de cada fase da licitação será publicado no Diário Oficial do Estado ou, se 

presentes todos os representantes das licitantes no ato em que foi adotada a decisão, 

comunicado diretamente aos interessados e lavrado em ata. O resultado final contendo as 

notas finais e os valores das propostas serão publicados na Imprensa Oficial. Estas 

publicações ou comunicações constituirão os avisos dos resultados dos julgamentos das 

documentações e propostas. 

25.2. Das decisões e atos da Comissão de Licitação as partes poderão interpor os recursos 

previstos na Lei nº 8,666/1993 e suas alterações. 

25.3. No caso de interposição de recurso, o mesmo deverá ser dirigido à autoridade que 

proferiu a decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 

lavratura da ata, devendo ser protocolado nos dias de efetivo expediente no órgão, no 

Protocolo da Prefeitura Municipal de Terra Alta, no horário de 08 às 14 horas, sito à Rua 

Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro, Terra Alta/PA, CEP 68780-000, concedido o 

mesmo prazo para aos demais licitantes que poderão impugná-lo; (art. 109, da Lei 8666/93); 

25.4. A manifestação do licitante da intenção de interpor recurso no final da sessão, com 

registro em ata da síntese das suas razões, além de juntar memoriais no prazo acima, e 

deverá apresentá-lo em mídia gravada, e assinado digitalmente. O mesmo se diga em relação 

às contrarrazões. 

25.5. O resultado da licitação será submetido à Adjudicação e homologação pela Pefeitura 

Municipal de Terra Alta 
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26. PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 

26.1. A CONTRATADA deverá executar e entregar os serviços contratados no prazo máximo 

de 300 (trezentos) dias, contados da data de emissão da Ordem de Serviço a ser emitida pela 

Prefeitura Municipal de Terra Alta/Pa/ Engenharia em até 5  (cinco)  dias  após  a  data  da  

assinatura  do  Contrato,  ressalvadas  as hipóteses previstas no art. 57, §1º, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

26.2. O Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, 

com eficácia legal a partir da publicação de seu extrato. 

26.3. Este Contrato poderá ter sua vigência prorrogada nos termos do que dispõe o art. 57, I, da 

Lei Federal nº 8.666/93. 
 

27. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 

27.1. A CONTRATADA deverá executar e entregar os serviços contratados no prazo máximo, 

fixado no Projeto Básiso, peça integrante deste Edital. 

27.2. Os trabalhos serão realizados, preferencialmente, de 07 horas às 17 horas, de segunda a 

sábado. 

27.3. Os serviços que apresentarem índice elevado de ruído ou de odor não poderão ser 

executados nos horários que inviabilizar aulas nas escolas públicas e privadas, cultos de toda 

ordem, e outras atividades coletivas afins relevantes, visando, desta forma, não prejudicar a 

comunidade, nem provocar incômodos para a vizinhança. 

27.4. Caso haja necessidade de execução dos serviços aos domingos e feriados por necessidade 

da CONTRATADA, esta arcará com todo o custo adicional. 

27.5. Quaisquer serviços a serem realizados que levem a inevitável bloqueio de vias públicas 

deve ser acordado com a Prefeitura Municipal de Vigioa de Nazaré, e seguir as normas de 

sinalização e segurança, cingindo-se ao estritamente necessário para manter a segurança de 

pessoas, bens públicos e privados, e do próprio empreendimento. 

27.6. A contratada deverá encaminhar a Prefeitura Municipal de Terra Alta, prazo de 10 (dez) 

dias úteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos comprobatórios do registro do 

contrato de execução da obra, bem como as Anotações das Responsabilidades Técnicas de 

execução da obra na entidade profissional competente. 

27.7. A CONTRATADA se obriga ao preenchimento escorreito do Livro Diário de Obras, 

onde serão relatadas e anotadas as principais ocorrências, menção aos seus funcionários 

locados, equipamentos e ferramental utilizado, material utilizado, demonstrando toda a 

evolução do empreendimento. 

27.8. Por ocasião da medição da obra para fins de pagamento pelos serviços executados, cópia 

do Livro Diário de Obras deverá ser acostada ao termo de mediação e nota fiscal 

correspondentes. 

27.9. Todas as medições se farão obrigatoriamente acompanhar por relatório fotográfico, que 

demonstrem as partes físicas internas e externas, panorâmicas e em detalhes, de forma a 

permitir a visualização do efetivo estágio da obra, justificando o respectivo desembolso. 

 

28. SUBCONTRATAÇÃO 
 

28.1. É vedada a subcontratação total dos serviços objeto desta CONCORRÊNCIA , nos 

termos do art. 72 da Lei nº 8.666/93. 
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28.2. A subcontratação parcial dos serviços só será admitida mediante autorização prévia e 

expressa da Administração Municipal, nos seguintes limites: exclusivamente nos casos de 

notória especialização, execução de atividade-meio e/ou de serviços em atraso. 

28.3. A autorização de subcontratação estará condicionada ao exame e aprovação, pelo 

Município, da documentação do pretendente subcontratado, que deverá ser apresentada com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data prevista para início dos trabalhos. 

28.4. Deverá ser exigido das empresas subcontratadas a apresentação dos documentos de 

habilitação exigidos nesta Licitação, especialmente quanto à habilitação jurídica, 

regularidade fiscal e qualificação técnica. 

28.5. À CONTRATADA caberá a fiscalização da regularidade trabalhista em relação ao 

serviço subcontratado. 

28.6. A subcontratação de partes do objeto não libera a CONTRATADA de quaisquer 

responsabilidades legais e contratuais, respondendo a CONTRATADA, perante o Município 

de Terra Alta/Pa, pela parte subcontratada. 

28.7. A CONTRATADA não poderá transferir ou ceder, ainda que parcialmente, os direitos ou 

obrigações decorrentes deste Contrato. 

 

29. RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO 
 

29.1. Nos termos do art. 28, §1º, da Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA, a ART deverá ser 

registrada em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, desde que não esteja 

caracterizado o início do serviço. 

29.2. O Município reserva para si o direito de somente emitir a Ordem de Serviço de início da 

obra após a entrega da ART. 

29.3. O(s) responsável(is) técnico(s) pelos serviços a serem desenvolvidos deverão ter vínculo 

profissional formal com a contratada, que pode ser por meio de contrato social/estatuto 

social, da carteira de trabalho (CTPS), do contrato de trabalho ou contrato de prestação de 

serviço, e deverá(ão) ser o(s) indicado(s) na fase de habilitação do certame licitatório. 

29.4. É admitida a substituição do responsável técnico a que alude a condição supra por 

profissional de experiência equivalente ou superior, desde que solicitado formalmente e 

aprovado pela Prefeitura Municipal de Terra Alta/Pa. 

 

 

30.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

30.1. A autoridade competente poderá revogar no todo ou em parte o processo, por razões de 

interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la, por ilegalidade, de ofício ou por 

provocações de terceiros, mediante ato escrito e fundamentado. 

30.2. O Municipio de Terra Alta/Pa, reserva-se ao direito de não contratar nenhuma firma, 

mesmo que atendam as especificações desta CONCORRÊNCIA  se, a seu critério, fatores 

até então não considerados recomendarem a não contratação de firmas, conforme dispõe o 

art. 49 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

30.3. Na forma da lei, o presente instrumento convocatório estará à disposição das firmas 

cadastradas ou não, que tiverem interesse em participar da licitação, devendo para tal, 

procurar a sala da Comissão de Licitação, no prédio sede - desta Prefeitura; 
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30.3.1. As planilhas e os cronogramas orçamentários que compõem este edital, serão 

disponibilizados pela Secretaria Municipal de Obras – SEMOB - PMTA, no momento em 

que este instrumento convocatório estiver disponível no site desta PREFEITURA.   

30.4. Na hipótese do dia programado para o recebimento da documentação e propostas, bem 

como para início da abertura dos envelopes recair em dia declarado feriado ou ponto 

facultativo e não havendo retificações de convocação por ofício, telegrama, circular ou 

publicação por qualquer outro meio, o evento será realizado no primeiro dia útil subsequente 

no mesmo horário e local, independentemente de aviso ou notificação aos interessados; 

30.5. O recebimento das propostas pela Comissão não implica em nenhum direito ou 

compromisso com o proponente, além do recebimento das mesmas. 

30.6. A apresentação da proposta obriga o proponente vencedor ao cumprimento de todas as 

disposições contidas nesta CONCORRÊNCIA  e seus ANEXOS. 

30.7. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste EDITAL, pois a 

simples apresentação dos envelopes I e II subentende o conhecimento integral do objeto em 

licitação, bem como aceitação incondicional do presente EDITAL, não sendo aceitas 

alegações de desconhecimento de qualquer cláusula ou condição. 

30.8. Os documentos solicitados nos itens 10.4.4, 10.4.5 e 10.4.7, deverão ser apresentados, 

obrigatoriamente, sob pena de inabilitação, no nome da empresa e de seus sócios, por força 

do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela 

prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

30.9. A certidão que se refere a alínea “f” do item 10.4.7, deverá vim acompanhada da Certidão 

de infrações Trabalhista juntamente com Certidão Negativa de Débitos do Ministério do 

Trabalho, conforme artigo 5º, parágrafo único, da Portaria MTE nº 1421,de 12 de setembro 

de 2014 e Certidão Eletônica e física de Ações Trabalhista;   

30.10. A Comissão de Licitação poderá desclassificar a licitante que, no decurso da licitação, 

não agir com lisura e decoro e/ou atentar contra a idoneidade d o Municipio de Terra 

Alta/Pa, ou quando o representante legal da licitante se portar inconvenientemente durante a 

licitação, sem que lhe assista o direito à reclamação ou indenização de qualquer natureza; 

30.11. As especificações técnicas do presente EDITAL, nominadas sob qualquer título, integram 

o mesmo para todos os fins de direito e obrigações, cabendo pois à licitante e/ou futura 

adjudicatária observá-las rigorosamente quando da elaboração de sua proposta. 

30.12. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos de acordo com as normas do regulamento 

de Licitações da Lei nº 8.666 de 21/06/93, suas alterações e demais legislação aplicável. 

30.13. Fica eleito o foro da Cidade de Terra Alta, Estado do Pará, para dirimir dúvidas oriundas 

da presente CONCORRÊNCIA . 

30.14. Nenhum tipo de Impugnação ao edital, bem como Recurso Administrativo, serão aceitos 

por via “fax ou e-mail”, somente será considerado válido, se for entregue em original e 

protocolado nesta Prefeitura Municipal, aos cuidados da Comissão Permanente de de 

Licitações e Contratos.,  

30.15. Para o item 10.3.7 o documento deverá demonstrar a existência de empresa em nome dos 

socios proprietários, participação societária dos socios da licitante em sociedade, que 

demonstre a razão social da empresa licitante, seus sócios, sócio dirigente, ramo de 

atividade, comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte 

30.16. A Licitante que pretender obter esclarecimentos sobre este Edital e seus anexos deverá 

solicitá-los por escrito, por meio de carta, telegrama ou fac-símile, enviados ao endereço 

abaixo, até 05 dias úteis antes da data estabelecida para a apresentação das propostas e serão 
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atendidos, pela Comissão de Licitação que responderá por escrito ao interessado. No caso de 

ausência da solicitação pressupõe-se que os elementos constantes deste ato convocatório são 

suficientes, claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, qualquer reclamação. 

Solicitar consultas para o seguinte endereço: 

30.17. Os editais poderão ser adquiridos através do e-mail: terraaltalicitacao@gmail.com 

 

31. FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTA CONCORRÊNCIA : 

São partes integrantes deste Edital independente da transcrição os seguintes anexos:                            

ANEXO I (A) – PROJETO BASICO  

ANEXO I (B) – MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS 

ANEXO I (C) – COMPOSIÇÃO DO BDI – OBRAS 

ANEXO I (D) – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

ANEXO I (E) – PLANILHAS DE ENCARGOS SOCIAIS 

ANEXO I (F) – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO II – TERMO DE CREDENCIAMENTO 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CONDIÇÕES E ESTRUTURA 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGABILIDADE DE MENOR 

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. 

ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO 

FUNCIONAL DA EMPRESA 

ANEXO XI – DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 

ANEXO XII – MINUTA DO CONTRATO 

 

Terra Alta-PA, 30 de Novembro de 2022. 

 

 

 

 

EDUARDO BARBOSA DE LIMA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/PPMTA  

 

 

 

Visto: 

MARINELZA VIDAL AGUIAR 

Secretaria Municipal de Educação 

Dec. Nº 026/2022 
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ANEXO I   

PROJETO BÁSICO (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS) 

Disponível aos interessados na Secretaria Municipal de Obras 

Endereço: Rua Noêmia Belém, s/n ao Centro. 
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ANEXO II 

  

MODELO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

  

  

Através do presente ato, CREDENCIAMOS o(a) Sr.(a) ________________, (nacionalidade), 

(estado civil), (profissão), portador(a) da Cédula de Identidade nº ______________, CPF 

_______________, (residência e domicílio), a participar da licitação instaurada pelo Município 

de Terra Alta, na modalidade CONCORRÊNCIA  nº xxxxxxxxxx, na qualidade de representante 

legal da __________________________, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 

___________________, sediada na _____________________, representada por 

_____________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) RG 

______________, CPF _______________, (residência e domicílio), outorgando-lhe plenos 

poderes ao credenciado para formular proposta, declarar a intenção de recorrer ou renunciar ao 

direito de interpor recursos e praticar todo e qualquer ato inerente ao certame licitatório em 

destaque. 

 

 

Local e data. 

  

  

_________________________________ 

Assinatura do (s) dirigente(s) da empresa 

(FIRMA RECONHECIDA) 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CONDIÇÕES E ESTRUTURA 

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA  nº XXXXXXXXX- PMTA 
 

A (razão social da empresa), CNPJ ...  , sediada (endereço completo) , por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Sr.(a) ..., (qualificação sócio/procurador) , infra-assinado, RG ... e 

CPF..., tendo examinado o Edital e seus anexos, vem apresentar a presente documentação para 

fins do presente processo licitatório modalidade CONCORRÊNCIA  nº xxx, DECLARA, sob 

as penas da lei, que atende ao disposto no item 6.1.2 do Edital, possuindo disponibilidade de 

condições e estrutura para realizar a entrega do objeto licitado em tempo hábil, em conformidade 

com os prazos e exigências do edital e seus anexos.  

 

E por ser expressão da verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.  

 

 

Localidade, aos dias do Mês de de 2022.  
(assinatura e dados – representante da licitante) 
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ANEXO IV 

 

 DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

(papel timbrado da licitante) 

 

 

 

Em atendimento ao previsto no edital de CONCORRÊNCIA  nº xxxxx, que não se encontra 

declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, 

Estadual, Municipal e do Distrito Federal, tendo assim condições para participação no presente 

certame. 

 

Local e data 

 

_________________________________  

Nome do dirigente da empresa 

RG nº CPF nº 
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ANEXO V 

  

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

............................................................................................., CNPJ ........., por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr(a) .............. , portador(a) do RG ............. e CPF ........... , DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

Local e data 

 

 

_________________________________  

Nome do dirigente da empresa 

RG nº CPF nº 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO COM BASE NO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, e 

Alterações Posteriores (ME/EPP) 

 

__________________(nome da empresa) ________, CNPJ __, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr.(a) __________________portador(a) do RG ____ e CPF ____, 

DECLARA, para fins do disposto no Edital do CONCORRÊNCIA  Nº. xxxxxxxxxxxxx, sob as 

sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é 

considerada:  

 

(  ) MICROEMPRESA, conforme inc. I, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006;  

 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II, art. 3º, da Lei Complementar n° 

123/2006; 

 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme § 1º, do art. 18-A, da Lei Complementar nº 

123/2006. 

 

DECLARA ainda que a empresa será excluída das vedações constantes do § 4°, do art. 3°, da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.  

 

Local e data. 

 

 

OBS: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição jurídica 

da empresa licitante. 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Nome do representante legal 

RG nº CPF nº 
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ANEXO VII  

PROPOSTA DE PREÇOS 

 (papel timbrado da empresa)CONCORRÊNCIA  nº _____________ 

 

Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE      

Interessado: Prefeitura Municipal de Terra Alta/Pa 

Licitante: ___________________________________________________  

CNPJ: ______________ INSC. Municipal: nº___________ 

Tel Fax: (___) ____________                   Celular: (____) _____________  

E-mail:________________________________ 

Endereço: _____________________________ 

Conta Corrente nº: ___________ Agência nº: __________ Banco nº: _______________ 

 

Pelo presente formulamos proposta comercial para REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM 

AUGUSTO RAMOS PINHEIRO conforme descrito nos Anexos I de A a F e demais 

documentos que integram o Edital em todos os seus termos e condições, 

 

 

ITEM SEOP CODIGO       
DESCRIÇÃO 

DOSSERVIÇOS 
UND. 

 

QUANT.  

 VALOR 

UNITARIO 

COM BDI  

 VALOR 

UNITARIO 

SEM BDI  

 VALOR 

PARCIAL  

PREÇO TOTAL COM BDI    

 

 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data da sessão pública da 

CONCORRÊNCIA . 

Prazo de execução: 120 (cento e vinte) dias, a partir da emissão da Ordem de Serviço pelo 

Municipio de Terra Alta/Pa; 

 

Condições de pagamento: em até 30 (trinta) dias após a emissão de nota fiscal, devidamente 

atestado pela Secretaria requisitante; e anexada à medição 

 

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer 

outros ônus que por ventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e 

que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos. 

 

A) Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente 

aos da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas do edital da CONCORRÊNCIA  nº __________. 

B) Propomos o fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do 

correspondente edital e às suas especificações, e asseverando que: 

 

 

 

 

Nome do representante legal: _______________________________________  

RG ...  e CPF: ________________ 
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Carimbo do CNPJ. 

Local, ___ de _____________ de 2022.     
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ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA  nº XXXXXXXXXX 

 

AO MUNICIPIO DE TERRA ALTA  

Presidente e Membros da CPL  
Prezados Senhores,  

 

(Identificação completa do representante da licitante – qualificação/documentos), como 

representante devidamente constituído de (identificação completa da licitante) doravante 

denominado (Licitante) 

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA  nº XXXXX, declara sob as penas da lei, 

em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  
a) A proposta apresentada para participar da LICITAÇÃO MODALIDADE 

CONCORRÊNCIA  nº XXXXX foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e o 

conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 

ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da LICITAÇÃO 

MODALIDADE CONCORRÊNCIA  nº XXXX, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da LICITAÇÃO 

MODALIDADE CONCORRÊNCIA  nº XXXXX não foi informada, discutida ou recebida de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da LICITAÇÃO MODALIDADE 

CONCORRÊNCIA  nº XXXXX, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

 

c) Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA  nº 

XXXX quanto a participar ou não da referida licitação;  

 

d) O conteúdo da proposta apresentada para participar da LICITAÇÃO MODALIDADE 

CONCORRÊNCIA  nº XXXX não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da LICITAÇÃO 

MODALIDADE CONCORRÊNCIA  nº XXXX antes da adjudicação do objeto da referida 

licitação;  

 

e) O conteúdo da proposta apresentada para participar da LICITAÇÃO MODALIDADE 

CONCORRÊNCIA  nº XXXXX não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de Terra Alta antes da 

abertura oficial das propostas; e  

 

f) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la se responsabilizando pelas informações declaradas e em executar o 

objeto licitado no prazo do Edital e seus anexos, que os preços se referem a preços usuais de 

mercado.  
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Localidade, aos dias do mês de .... de 2022.  
(assinatura e dados – representante da licitante) 
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ANEXO IX 

  

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

  

Para fins de participar no CONCORRÊNCIA  n° XXXXXX, a 

________________________________, CNPJ_____, DECLARA, sob as penas da Lei, que 

inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada 

inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, ou suspensa 

de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos 

supervenientes.  

  

Local e Data. 

  

 

 

_________________________________  

Nome do dirigente da empresa 

RG nº CPF nº 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO X 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL NOS QUADROS DA EMPRESA 
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Ref.: CONCORRÊNCIA  n° XXXX 

 

 

A Empresa (inserir razão social), CNPJ nº (inserir número) por intermédio de seu representante 

legal o(a) Sr(a) (inserir nome), portador(a) do RG nº (inserir número e órgão emissor) e do CPF 

nº (inserir número), DECLARA, que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou 

dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

 

local e data 

 

_________________________________  

Nome do dirigente da empresa 

RG nº CPF nº 

 

 

 Observação: Esta Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e assinada 

pelo seu representante legal ou mandatário. 
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ANEXO XI 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS 

DE HABILITAÇÃO 

 

 

Ao MUNICIPIO DE TERRA ALTA – PA. 

CONCORRÊNCIA  n° XXXXXX 
 

 

Sr. Presidente, 

 

Pelo presente, declaro, que a empresa ..................................., cumpre plenamente os requisitos 

de habilitação para a CONCORRÊNCIA  n° XXXXXX, cujo objeto é a REFORMA E 

AMPLIAÇÃO DA EEEFM AUGUSTO RAMOS PINHEIRO , com a apresentação na forma 

editalícia dos  documentos nos requisitados no presente ato convocatório. 

 

 

Local e data 

 

_________________________________  

Nome do dirigente da empresa 

RG nº CPF nº 
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ANEXO XII 

CONTRATO Nº …..../2022 - PMTA 

“ CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE TERRA 

ALTA/PA, ATRAVÉ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, E A EMPRESA …..........................” 

 

Pelo presente instrumento, o MUNICIPIO DE TERRA ALTA/PA, atráves da Secretaria 

Municipal de Educação, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ n
o
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede nesta cidade à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato 

representada por seu Titular Sr. XXXXXXXXX, brasileiro, casado, portador do CPF nº 

xxxxxxxxxxx, residente e domiciliado nesta cidade, CEP: xxxxxxxxxxxxxxxx, doravante 

denominada CONTRATANTE e a Empresa …................., com CNPJ nº ….........., com sede na 

…............., CEP: …......, tel /fax: (...) …........, e-mail: ….................., neste ato representada pelo 

Sr. …....................., portador da Carteira de Identidade nº ….......... e CPF nº ….........., doravante 

denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, 

decorrente da CONCORRÊNCIA  001/2022-PMTA, tudo de conformidade com Lei Federal 

N.º 8.666, de 21.06.1993, alterada pela Lei n.º 8.883, de 08.06.94, e a Decreto nº 9.412, de 18 de 

junho DE 2018, Aplicando-se, subsidiariamente a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006. Lei Complementar nº 147 agosto de 2017 e Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de 

Defesa do Consumidor e as exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.   

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

1.1. Constitui objeto do presente contrato a REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM 

AUGUSTO RAMOS PINHEIRO, que serão utilizados conforme as demandas e necessidades 

de cada órgão, de acordo com as especificações e quantitativos estabelecidos no projeto básico 

do Edital e seus anexos.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

2.1.O valor global estimado do presente contrato é de: R$ XXXXXXXXXXXX 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). 

 

2.2.As despesas decorrentes do presente instrumento, correrão por conta da seguinte 

classificação orçamentária, consignada no orçamento dao Municipio de Terra Alta/Pa de Terra 

Alta Pará, conforme quadro abaixo: 

 

Unidade 0619 xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Unidade Orçamentária xxxxxxxxxxxxxxx 

Código da Ação xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Descrição da Ação xxxxxxxxxxxxxxxx 

Natureza da Despesa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Fonte de Recurso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Disponibilidade xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

3.1.Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº. 8.666/93 são obrigações da 

Contratada: 
 

3.1.1. A CONTRATADA se obriga a executar os serviços rigorosamente de acordo com o 

Projeto Executivo, dando-lhes andamento conveniente, de modo que possa ser 

integralmente cumprido o prazo estipulado para o término dos serviços. 

3.1.2. A CONTRATADA se obriga a fazer a instalação do serviço de subestação aérea nos 

primeiros trinta dias de obra, evitando-se a possibilidade de encerramento da obra e a 

não ligação do transformador em tempo hábil. 

3.1.3. A CONTRATADA fornecerá todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos que 

serão obrigatoriamente de primeira qualidade. 

3.1.4. A CONTRATADA só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo ao exame 

e aprovação da fiscalização, a quem caberá impugnar, quando em desacordo com o 

Projeto Executivo. 

3.1.5. A CONTRATADA se obriga a respeitar rigorosamente, no que se referem à todos 

seus empregados utilizados nos serviços, a legislação vigente sobre tributos, 

trabalhos, segurança, previdência social e acidentes do trabalho, por cujos encargos 

responderá unilateralmente, em toda a sua plenitude. 

3.1.6. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade técnica pela execução dos 

serviços e pela qualidade dos materiais empregados. 

3.1.7. Será exclusivamente da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes 

de trabalho na execução dos serviços contratados bem como as indenizações 

eventualmente devidas a terceiros por danos pessoais e materiais oriundos dos 

serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública. 

3.1.8. A CONTRATADA é obrigada a retirar do local da execução dos serviços, 

imediatamente após solicitado, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou 

subordinado seu que, a critério da Fiscalização, venha apresentar conduta nociva, 

incapacidade técnica ou desrespeito a normas de segurança. 

3.1.9. Todas as medidas e quantidades referentes aos serviços a serem executados serão 

obrigatoriamente conferidas pela licitante antes da licitação dos serviços correndo por 

sua exclusiva responsabilidade a aferição das mesmas. 

3.1.10. Sempre que houver necessidade, as instalações a serem executadas deverão ser 

interligadas e compatibilizadas com as já existentes, de maneira que ambas fiquem 

em perfeitas condições de funcionamento. 

3.1.11. A CONTRATADA é obrigada a obter todas as licenças, aprovações, taxas e franquias 

necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos e 

obedecendo às leis, regulamentos e posturas referentes aos serviços e à segurança 

pública. É obrigada, outrossim, a cumprir quaisquer formalidades e ao pagamento, à 

sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades. 

3.1.12. A CONTRATADA deverá entregar à Fiscalização, termos de garantia de todos os 

materiais fornecidos e instalados, com validade mínima de 12 meses contados a partir 

da data de assinatura do termo de recebimento provisório. 

3.1.13. A CONTRATADA é responsável pela integridade dos bens e equipamentos durante 

seu manuseio por seus empregados ou à sua ordem, respondendo pelos danos a eles 

causados. 
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3.1.14. Ao fim dos trabalhos, o ambiente deverá ser restituído devidamente limpo, removidos 

do local quaisquer sobras ou entulho. Eventuais manchas em paredes, forras ou 

móveis, ocorridas durante a execução das atividades deverão ser removidas. 

3.1.15. Manter, durante a execução do fornecimento contratado, as mesmas condições da 

habilitação; 

3.1.16. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem na aquisição objeto da presente licitação, até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado. 

3.1.17. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela execução de todas as 

obras, serviços e instalações, respondendo pela sua perfeição, segurança e solidez, 

nos termos do CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 

3.1.18. A CONTRATADA manterá no canteiro, Diário de Obras, com o registro das 

alterações de projetos e/ou especificações que acaso venham a ocorrer. É de 

competência da CONTRATADA, registrar, no diário de obras, todas as ocorrências 

diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo a 

Fiscalização, neste mesmo diário, confirmar ou retificar o registro. Caso o Diário de 

Obras não seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o evento de 

interesse da CONTRATADA, a Fiscalização poderá fazer o registro que achar 

conveniente e destacar imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no caso 

de dias passíveis de prorrogação ou qualquer caso, sem direito a nenhuma 

reivindicação. 

3.1.19. A CONTRATADA providenciará a contratação de todo o seu pessoal necessário, 

bem como o cumprimento às leis trabalhistas e previdenciárias e à legislação vigente 

sobre saúde, higiene e segurança do trabalho. Correrá por conta exclusiva da 

CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execução 

das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas, resultantes de 

caso fortuito ou qualquer outro motivo, a destruição ou danificação da obra em 

construção, até a definitiva aceitação dos serviços e obras contratados. 

3.1.20. A CONTRATADA manterá no canteiro de obras o Diário de Obras, uma via do 

Contrato e de suas partes integrantes, bem como o cronograma de execução 

permanentemente atualizado, os desenhos e detalhes de execução, e ainda, cópia da 

Anotação de Responsabilidade Técnica, referente à obra em questão, expedida pelo 

CREA/PA. 

3.1.21. Caberá também à CONTRATADA: 

 Qualquer serviço imprescindível à obtenção de autorização para início da obra, 

inclusive as providências necessárias de aprovação de projetos, arcando com as 

despesas daí decorrentes. 

 O registro da obra e/ou projetos no CREA /PA, bem como execução de placas de 

obra. 

 Informar à Fiscalização, por escrito, no último dia útil da semana, o plano de 
trabalho para a semana seguinte, do qual devem constar os serviços que serão 
executados e os recursos humanos e materiais que serão alocados ao canteiro; 

3.1.22. A CONTRATADA responderá ainda: 
 

 Por danos causados à Prefeitura Municipal de Terra Alta - PMTA, a prédios 

circunvizinhos, à via pública e a terceiros, e pela execução de medidas 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA 

Poder Executivo 
SETOR DE LICITAÇÃO 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Av. Jarbas Passarinho, 123 – Centro – Terra Alta – PA., CEP: 68.773-000 – CNPJ: 34.823.518/0001-47 

53 

  

preventivas contra os citados danos, obedecendo rigorosamente às exigências dos 

órgãos competentes; 

 Pela observância de leis, posturas e regulamentos dos órgãos públicos e/ou 
concessionárias. 

 Por acidentes e multas, e pela execução de medidas preventivas contra os 
referidos acidentes; 

3.1.23. Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados pela 

FISCALIZAÇÃO, logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, 

ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desta providência. 

3.1.24. Nenhuma ocorrência de responsabilidade da CONTRATADA constituirá ônus à 

Prefeitura Municipal de Terra Alta - PMTA e nem motivará a ampliação dos prazos 

contratuais. 

3.1.25. Na execução de todos os serviços deverão ser tomadas as medidas preventivas no 

sentido de preservar a estabilidade e segurança das edificações vizinhas existentes. 

Quaisquer danos causados às mesmas serão reparados pela CONTRATADA sem 

nenhum ônus para a Prefeitura Municipal de Terra Alta - PMTA. 

3.1.26. Todos os empregados deverão estar cadastrados trabalhando com os devidos crachás, 

uniformizados e utilizando-se dos EPI's necessários. 

3.1.27. A fiscalização será exercida no interesse da Secretaria Muniipal de Infraestrutura e 

urbanismo e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 

perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co- 

responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

3.1.28. A Contratante se reserva o direito de rejeitar o serviço prestado, se em desacordo com 

os termos deste Projeto Básico e do instrumento convocatório. 

3.1.29. Na formação de custo para a Administração Local, a CONTRATADA deverá prever, 

no canteiro de obras, um engenheiro com disponibilidade mínima de 04 (quatro) 

horas/dia, bem como a presença de vigia. 

3.1.30. Cumprir as demais obrigações expressas no Projeto Básico – Anexo I do Edital. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA  CONTRATANTE 

 
4.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº. 8.666/93 são obrigações da 
Contratante: 

a) Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução dos 

serviços, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi- la. 

b) Emitir, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismoa do 

MUNICÍPIO, a Ordem de Serviço. 

c) Expedir, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo do 

MUNICÍPIO, atestado de inspeção dos serviços prestados, que servirá como instrumento 

de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e constituirá documento 

indispensável para a liberação dos pagamentos. 

d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

funcionários da CONTRATADA, em relação aos serviços objeto do Contrato. 

e) Proporcionar acesso e movimentação do pessoal da CONTRATADA às suas instalações, 

observadas as suas normas internas. 

f) Proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer pretexto, 

efetuem intervenção técnica na obra e em quaisquer de suas instalações. 
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g) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas. 

h) Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade 

da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por 

quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas. 

i) Fiscalizar e acompanhar os serviços, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Urbanismo do MUNICÍPIO, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e 

subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, observando o fiel cumprimento 

das exigências constantes do Projeto Básico, o que não exclui e nem diminui a 

responsabilidade da CONTRATADA com a execução, fiscalização e supervisão dos 

serviços por pessoas habilitadas. 

j) Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as 

especificações do Projeto Básico. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 

k) Efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio da Secretaria Municipal 

de Infraestrutura e Urbanismo do MUNICÍPIO. 

l) Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA, cujo 

comportamento ou capacidade técnica seja julgado inconveniente ou esteja em 

desconformidade com as disposições contratuais e legais. 

m) Sustar, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sempre que a medida for 

considerada necessária. 

n) Recusar qualquer serviço que apresente incorreções de natureza construtiva e/ou de 

acabamento, ficando as correções às custas da CONTRATADA, inclusive material e 

horas gastas no trabalho. 

o) Comunicar à CONTRATADA, imediatamente, a ocorrência de qualquer acidente com 

seus empregados. 

p) Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução dos serviços. 

q) Arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato, bem como dos termos 

aditivos que venham a ser firmados.  

r) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. 

s) Cumprir as demais obrigações expressas no Projeto Básico – Anexo I do Edital 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

5.1. O contrato a ser firmado, terá a vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por igual período se houver interesse da Administração, 

tendo validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União; 

5.2. Prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da emissão da ordem de serviço. 

5.3. A CONTRATADA deverá comparecer para firmar o Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da data da convocação; 

5.4. Como condição para celebração do Contrato, a CONTRATADA deverá manter as mesmas 

condições de habilitação exigidas na licitação; 

5.5. Na hipótese de a adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar o Contrato 

e não apresentar justificativa a Administração convocará a segunda empresa classificada e, 

assim, sucessivamente, na ordem de classificação, obedecido ao disposto na Lei 8.666/1993 

e suas alterações.   

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 
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6.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das 

obrigações da Contratada, bem como autorização e medição da Prefeitura Municipal de Terra 

Alta/Pa.  

6.1.1. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela licitante vencedora de acordo com os seguintes 

procedimentos:  

6.1.2. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-

Financeiro, a licitante vencedora apresentará a medição prévia dos serviços executados no 

período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.  

6.1.3. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.  

6.1.4. Se a licitante vencedora vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão 

original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia 

correspondente, ficando a cargo do Municipio de Terra Alta/Paaprovar a quitação antecipada do 

valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na execução dos serviços entendidos 

como críticos.  

6.2. A Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Terra Alta-PA terá o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, 

no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela licitante vencedora, bem como para avaliar a 

conformidade dos serviços executados.  

6.2.1. No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos 

apenas os serviços efetivamente executados, devendo a licitante vencedora regularizar o 

cronograma na etapa subsequente.  

6.2.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela licitante vencedora não a exime de 

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços 

executados.  

6.2.3. Após a aprovação, a licitante vencedora emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição 

definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo 

detalhada.  

6.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela licitante vencedora, acompanhada dos demais documentos 

exigidos neste Edital.  

6.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/ Fatura apresentada pela licitante vencedora com os serviços efetivamente executados, 

bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:  

a) Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, 

quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratuais, nominalmente 

identificados;  

b) Da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 

documentação mencionada no Art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e  

c) Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura 

que tenha sido paga pelo Municipio de Terra Alta/Pa.  

6.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores 

ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a 

licitante vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
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iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 

para ao Municipio de Terra Alta/Pa.  

6.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

6.5.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o 

disposto na Lei Complementar Nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.  

6.5.2. A licitante vencedora regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo Art. 12 

da Lei Complementar Nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a 

cada pagamento, apresente a declaração de que trata o Art. 6° da Instrução Normativa RFB n° 

1.234, de 11 de janeiro de 2012.  

6.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em 

conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela licitante vencedora, ou por 

outro meio previsto na legislação vigente.  

6.7. Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento.  

6.8. AO MUNICIPIO DE TERRA ALTA/PA não se responsabilizará por qualquer despesa 

que venha a ser efetuada pela licitante vencedora, que porventura não tenha sido acordada no 

contrato. 

6.9. Relação nominal de todos os empregados que trabalham na execução das obras, com as 

respectivas datas de admissão; 

6.10. Comprovante dos pagamentos de seus salários referente ao mês imediatamente anterior ao 

pagamento das faturas; 

6.11. Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS e FGTS dos trabalhadores 

da obra; 

6.12. Termo de rescisão contratual com a quitação das parcelas trabalhistas, no caso de dispensa 

do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a Justiça do Trabalho, 

onde conste expressamente a exclusão dao Municipio de Terra Alta/Pa. 

6.13. Obedecido o cronograma físico-financeiro apresentado, a licitante vencedora solicitará a 

Prefeitura Municipal de Terra Alta/Pa, a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos e 

aprovados os serviços pela fiscalização, a licitante vencedora apresentará nota fiscal/fatura de 

serviços para liquidação e pagamento da despesa a ser efetuada pelo Secretaria Municipal de 

Finanças, mediante ordem bancária creditada em conta corrente, no prazo de 10 (dez) dia, 

contados da apresentação da nota fiscal/fatura, mediante comprovação de sua regularidade fiscal 

e trabalhista, bem como autorização e medição da Prefeitura Municipal de Terra Alta/Pa.  

6.13.1. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela licitante vencedora de acordo com os seguintes 

procedimentos:  

6.13.2. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-

Financeiro, a licitante vencedora apresentará a medição prévia dos serviços executados 

no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.  

6.13.3. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.  

6.13.4. Se a licitante vencedora vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão 

original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia 

correspondente, ficando a cargo do Municipio de Terra Alta/Pa aprovar a quitação 

antecipada do valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na execução dos 

serviços entendidos como críticos.  
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6.14. Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos e aprovados pela 

fiscalização. 

6.15. As medições serão efetuadas pela fiscalização, mensalmente, em cumprimento ao 

cronograma físico-financeiro, quando serão feitas as medições pelo gestor do contrato, 

considerando-se os serviços efetivamente executados e por ele aprovados, tomando por 

base as especificações e os desenhos do projeto  

6.16. O cumprimento do cronograma físico-financeiro aprovado e a atualização dos registros no 

diário de obras serão conferidos mensalmente, ou em prazo menor, constituindo 

elementos para averiguação do cumprimento de prazos e para a realização de pagamentos 

à CONTRATADA, sendo que se o prazo estabelecido não for cumprido e inexistindo 

justificativa para tanto e aceita pelo Município, a CONTRATADA estará submetida à 

sanção de multas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

7.1. As sanções administrativas ensejadas pelo descumprimento das condições estabelecidas no 

Edital e demais instrumentos contratuais oriundos do presente certame; 

7.1.1.  São hipóteses, entre outras, de práticas irregulares e suas respectivas sanções: 

 

                             Ocorrências   Sanções Administrativas que poderão ser          

aplicadas 

I. Deixar de entregar documentação exigida no 

Edital. 

 

- Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por 

cento) do valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia de atraso referente ao valor do 

Contrato. 

- Suspensão Temporária  

- Impedimento de licitar/contratar com ao 

Municipio de Terra Alta/Pa até 02 (dois) anos; 

- Descredenciamento do SICAF 

II. Fazer Declaração Falsa. 

 

- Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por 

cento) do valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia de atraso referente ao valor do 

Contrato. 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com ao Municipio de Terra 

Alta/Pa até 02 (dois) anos; 

- Descredenciamento do SICAF 

III.  Apresentar documentação falsa. - Advertência; 

- Multa: 30% (trinta por cento) do valor total 

do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA 

Poder Executivo 
SETOR DE LICITAÇÃO 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Av. Jarbas Passarinho, 123 – Centro – Terra Alta – PA., CEP: 68.773-000 – CNPJ: 34.823.518/0001-47 

58 

  

cento), por dia de atraso referente ao valor do 

Contrato. 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com ao Municipio de Terra 

Alta/Pa até 02 (dois) anos; 

- Descredenciamento do SICAF 

IV.  Comportar-se de modo inidôneo. - Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por 

cento) do valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia de atraso referente ao valor do 

Contrato. 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com ao Municipio de Terra 

Alta/Pa até 02 (dois) anos; 

- Descredenciamento do SICAF 

V. Cometer fraude fiscal  - Advertência; 

- Multa: 30% (trinta por cento) do valor total 

do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia de atraso referente ao valor do 

Contrato. 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com ao Municipio de Terra 

Alta/Pa até 02 (dois) anos;  

- Descredenciamento do SICAF 

VI. Não mantiver a proposta ou desistir do 

lance. 

 - Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por 

cento) do valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia de atraso referente ao valor do 

Contrato.  

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com ao Municipio de Terra 

Alta/Pa até 02 (dois) anos;  

- Descredenciamento do SICAF 

VII.  Não assinar o contrato ou não retirar a 

nota de empenho, quando convocado dentro do 

prazo de validade de sua proposta. 

- Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por 

cento) do valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia atraso referente ao valor do 

Contrato. 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com ao Municipio de Terra 

Alta/Pa até 02 (dois) anos;  
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- Descredenciamento do SICAF 

VIII. Entregar o objeto fora do prazo 

estabelecido ou atrasar a execução de obra ou 

serviço. 

- Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por 

cento) do valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia atraso referente ao valor do 

Contrato. 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com ao Municipio de Terra 

Alta/Pa até 02 (dois) anos;  

- Descredenciamento do SICAF 

IX. Não efetuar a troca do objeto, quando 

notificado. 

- Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por 

cento) do valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia atraso referente ao valor do 

Contrato. 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com ao Municipio de Terra 

Alta/Pa até 02 (dois) anos;  

- Descredenciamento do SICAF 

X. Substituir o objeto fora do prazo 

estabelecido 

 - Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por 

cento) do valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia atraso referente ao valor do 

Contrato. 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com ao Municipio de Terra 

Alta/Pa até 02 (dois) anos;  

- Descredenciamento do SICAF 

 

XI. Deixar de executar qualquer obrigação 

pactuada ou prevista em Lei e no Edital da 

Licitação, em que não se comine outra 

penalidade  

- Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por 

cento) do valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia de atraso referente ao valor do 

Contrato. 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com ao Municipio de Terra 

Alta/Pa até 02 (dois) anos;   

- Descredenciamento do SICAF 

XII. Inexecução parcial do contrato. - Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por 

cento) do valor total do Contrato 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 
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cento), por dia de atraso referente ao valor do 

Contrato. 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com ao Municipio de Terra 

Alta/Pa até 02 (dois) anos;  

- Descredenciamento do SICAF 

XIII. Inexecução total. - Advertência; 

- Multa: 20% (vinte por cento), do valor total 

do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por 

cento), por dia de atraso referente ao valor do 

Contrato. 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com ao Municipio de Terra 

Alta/Pa até 02 (dois) anos;  

- Descredenciamento do SICAF 

 

7.2. Nas ocorrências dos itens II, III, V, XII e XIII do acima, sem prejuízo de outras, será, ainda, 

cominada a sanção de Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública; 

7.2.1. Os fatos incursos nas ocorrências dos itens II, III e V serão obrigatoriamente comunicados 

à Procuradoria Geral do Município de Terra Alta-PA para providências cabíveis.  

7.3. DA MULTA 

7.3.1. Na hipótese da multa atingir o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor 

do contrato, o ÓRGÃO poderá proceder à rescisão unilateral do mesmo, hipótese em que a 

empresa fornecedora dos serviços também se sujeitará às sanções administrativas previstas neste 

Projeto Básico. 

7.3.2. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo ÓRGÃO 

ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser 

aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.  

7.3.3. A defesa do interessado no respectivo processo deve ser exercida no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer à juntada de documentos e serem 

arroladas até 03 (três) testemunhas.  

7.3.4. Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente e 

indevidamente fundamentados, e, a aceitação da justificativa ficará a critério do ÓRGÃO que 

deverá examinar a legalidade da conduta da empresa.  

7.3.5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 

pelo ÓRGÃO, conforme procedimento esboçado no subitem anterior.  

7.3.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado 

de Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a 

Administração Pública, a licitante será descredenciada por igual período, sem prejuízo das 

multas previstas neste Edital, seus anexos, e nas demais cominações legais.  

7.4.As sanções estabelecidas, neste Edital, não excluem outras previstas em Lei, nem a 

responsabilidade da licitante/contratada por perdas e danos que der causa pela prática de 

irregularidades. 
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7.5.As sanções estabelecidas neste Edital, não impedem a anulação/revogação da licitação ou a 

rescisão do contrato, a critério exclusivo da Administração. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA ATERAÇÃO DO CONTRATO 

O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no Art. 65 da Lei 8.666/1993, desde 

que haja interesse da Administração de CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 

justificativas. 

 

CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

9.1. Os contratos derivados do presente certame poderão sofrer acréscimos ou supressões na 

forma do § 1° do artigo 65 da Lei 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos 

do § 2°, inciso II do mesmo artigo; 

9.2. Na hipótese prevista no item anterior, o empenho se dará pela ordem de registro e na razão 

dos respectivos limites de fornecimento do contrato. 

 

CLAUSULA DECIMA DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

10.1. Ao Municipio de Terra Alta/Pa de Terra Alta, através da Secretaria Municipal de 

Educação - SEMED - PMTA designará, por meio de Portaria, o(a) servidor(a), que irá proceder 

a fiscalização do objeto contratado, conforme o artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93 e 

alterações posteriores. 

10.2. A presença de fiscalização não exclui e nem diminui a responsabilidade da contratada 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade. 

10.3. O servidor designado será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução 

do objeto e apresentará à contratante, relatório comunicando qualquer inadimplência ocorrida na 

execução contratual, sendo sua responsabilidade efetuar o atesto acerca do recebimento dos 

serviços. 

10.4. O fiscal do contrato será responsável pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como 

também, realizar a devida conferência, para verificar a conformidade com a solicitação, e ainda: 

10.5. A atuação ou omissão, total parcial, da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá a 

CONTRATADA de total responsabilidade pelo cumprimento das obrigações estabelecidas no 

Contrato.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 

11.1.A CONTRATADA deverá executar e entregar os serviços contratados no prazo máximo, 

fixado no Projeto Básiso. 

11.2.Os trabalhos serão realizados, preferencialmente, de 07 horas às 17 horas, de segunda a 

sábado. 

11.3.Os serviços que apresentarem índice elevado de ruído ou de odor não poderão ser 

executados nos horários que inviabilizar aulas nas escolas públicas e privadas, cultos de 

toda ordem, e outras atividades coletivas afins relevantes, visando, desta forma, não 

prejudicar a comunidade, nem provocar incômodos para a vizinhança. 

11.4.Caso haja necessidade de execução dos serviços aos domingos e feriados por necessidade 

da CONTRATADA, esta arcará com todo o custo adicional. 

11.5.Quaisquer serviços a serem realizados que levem a inevitável bloqueio de vias públicas 

deve ser acordado com a Prefeitura Municipal de Terra Alta, e seguir as normas de 
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sinalização e segurança, cingindo-se ao estritamente necessário para manter a segurança de 

pessoas, bens públicos e privados, e do próprio empreendimento. 

11.6.A contratada deverá encaminhar a Prefeitura Municipal de Terra Alta, prazo de 10 (dez) 

dias úteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos comprobatórios do registro do 

contrato de execução da obra, bem como as Anotações das Responsabilidades Técnicas de 

execução da obra na entidade profissional competente. 

11.7.A CONTRATADA se obriga ao preenchimento escorreito do Livro Diário de Obras, onde 

serão relatadas e anotadas as principais ocorrências, menção aos seus funcionários locados, 

equipamentos e ferramental utilizado, material utilizado, demonstrando toda a evolução do 

empreendimento. 

11.8.Por ocasião da medição da obra para fins de pagamento pelos serviços executados, cópia do 

Livro Diário de Obras deverá ser acostada ao termo de mediação e nota fiscal 

correspondentes. 

11.9.Todas as medições se farão obrigatoriamente acompanhar por relatório fotográfico, que 

demonstrem as partes físicas internas e externas, panorâmicas e em detalhes, de forma a 

permitir a visualização do efetivo estágio da obra, justificando o respectivo desembolso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SUBCONTRATAÇÃO 
 

12.1.É vedada a subcontratação total dos serviços objeto desta CONCORRÊNCIA , nos termos 

do art. 72 da Lei nº 8.666/93. 

12.2.A subcontratação parcial dos serviços só será admitida mediante autorização prévia e 

expressa da Administração Municipal, nos seguintes limites: exclusivamente nos casos de 

notória especialização, execução de atividade-meio e/ou de serviços em atraso. 

12.3.A autorização de subcontratação estará condicionada ao exame e aprovação, pelo 

Município, da documentação do pretendente subcontratado, que deverá ser apresentada com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data prevista para início dos trabalhos. 

12.4.Deverá ser exigido das empresas subcontratadas a apresentação dos documentos de 

habilitação exigidos nesta Licitação, especialmente quanto à habilitação jurídica, 

regularidade fiscal e qualificação técnica. 

12.5.À CONTRATADA caberá a fiscalização da regularidade trabalhista em relação ao serviço 

subcontratado. 

12.6.A subcontratação de partes do objeto não libera a CONTRATADA de quaisquer 

responsabilidades legais e contratuais, respondendo a CONTRATADA, perante o 

Município de Terra Alta/Pa, pela parte subcontratada. 

12.7.A CONTRATADA não poderá transferir ou ceder, ainda que parcialmente, os direitos ou 

obrigações decorrentes deste Contrato. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA DA RESCISÃO 

13.1. O presente contrato poderá ser rescindido na hipótese prevista no artigo 77, 78,79 e 80 da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

14.1. O presente Contrato será publicado no Diário Oficial da União fundamentado no Art. 61da 

lei, parágrafo único da Lei 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

 

15.1. As questões decorrentes deste instrumento que não poderem ser dirimidas 
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administrativamente deverão ser processadas e julgadas no Foro Comarca de Terra Alta e, se 

houver utilização de Recurso Federal, será competente para o julgamento do litígio o foro de 

uma das varas federais da Secção Judiciária do Pará. 

 

 “E por estarem justos e contratados, firmam o Ato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 

presença de 2 (duas) testemunhas abaixo, para que sejam produzidos seus efeitos  legais 

pretendidos”. 

 

 

 

 

Terra Alta, _____________________ 

 

__________________________                                             _______________________ 

MUNICIPIO DE TERRA ALTA                      Contratada                                              

 

TESTEMUNHAS:       

  

 

 

Nome:    __________________                               Nome:    ___________________ 

 

CPF nº.\  _________________                                 CPF nº.  _______ 

CPF nº  ______________                                       CPF nº  _________________ 
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

 Licenças e taxas da obra (acima de 500m2): 
 

CONTRATADA será a única responsável pela execução das Obras, obedecendo a todos os 
requisitos de projeto, inclusive em presença da P. M. DE TERRA SANTA. Será também de sua integral 
responsabilidade a mão-de-obra, equipamentos, transportes diversos, água, luz, comunicações, 
impostos, taxas e tudo o mais que for necessário para o bom desenvolvimento dos serviços excetuando-
se apenas os fornecimentos a cargo da P. M. DE TERRA SANTA. A CONTRATADA deverá manter no 
canteiro de Obras instalações e Equipamentos necessários ao controle de qualidade dos serviços. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (uni) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 

esteja concluído segundo cronograma. 
 

 Placa da obra: 
 

A placa indicativa da obra deverá ser executada respeitando rigorosamente às referências 
cromáticas, as dimensões e os tipos de letras e logotipos do modelo apresentado pelo Órgão Público 
Contratante. 

A placa deverá ser em lona com plotagem de gráfica, armada com sarrafos de madeira de 5 cm x 
2,5 cm e pontaletes de 3” x 3”. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL: 
 

 Equipe Técnica: 
 

A administração se dará por equipe técnica habilitada para a supervisão das atividades, portando 
toda a documentação necessária (projetos executivos, memorial descritivo, especificações técnicas e 
demais documentos cabíveis) para a perfeita execução dos serviços necessários para a conclusão da 
obra. 

Ficará, também, a cargo da administração a manutenção do canteiro de obras no que diz respeito à 
segurança de todos os profissionais ali locados e eventuais transeuntes. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será proporcional ao serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
3. URBANIZAÇÃO 
 
3.1.  DEMOLIÇÃO E RETIRADA 

 

 Demolições e retiradas: 
 

Será realizada o Apicoamento de concreto, Retirada de reboco ou emboço, conforme projeto, Todo o 
volume de entulho gerado pela demolição e retiradas da área terá destino a ser definido pela 
fiscalização. 
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Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
3.2. ESTRUTURAL / CONCRETO 

 

 Concreto armado Fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. Lançamento e adensamento): 
 

O concreto a ser utilizado será da classe especificada em projeto. Em nenhum caso será lançado 
concreto que apresente sinais de pega iniciada, ou que tenha sido misturado mais de uma hora antes, e 
a altura máxima admitida para lançamento em queda é de 2,00m. Se a peça ultrapassar esse limite, 
admite-se a utilização de meio adequado, como funil ou tromba, ou lançamento através de janela lateral.    

Enquanto estiver sendo lançado, e imediatamente após o lançamento, será procedido o 
adensamento mecânico (vibração) durante o tempo necessário, de modo a preencher todos os recantos 
da forma e envolver completamente a armadura, adquirindo a melhor consistência. É importante evitar a 
vibração da armadura; caso contrário resultará em diminuição da aderência. 
Os elementos estruturais como pilares, vigas serão executados em concreto armado, Fck 25 MPa, com 
cimento, areia e seixo. 

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

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

O cimento utilizado será Poty, Nassau, Zebu ou similar  
Areia com granulometria média. 
O seixo utilizado será de granulometria média. 
O concreto utilizado será de Fck 25 MPa. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 

 Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. Lançamento e adensamento): 
 

As vigas de fundação e o baldrame em concreto ciclópico deverão seguir as especificações de 
projeto e as seguintes recomendações complementares: 

O alicerce será executado em concreto ciclópico, no traço 1:8, cimento e areia. 
O cimento utilizado será poty, Nassau, zebu ou similar CP II – Z32. 
Pedra preta. 
Areia com granulometria média. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
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3.3. ALVENARIA E PAINÉIS 
 

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

Todas as alvenarias e superfícies de concreto armado serão chapiscadas com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3. 

Todas as paredes internas e externas serão revestidas com massa única. As paredes antes do início 
da massa única deverão estar com as tubulações que por ela devam passar, concluídas, chapiscadas, 
mestradas e deverão ser convenientemente molhadas.  

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

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

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

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

A massa única deverá ser iniciada somente depois de concluídos os serviços a seguir indicados, 
obedecendo seus prazos mínimos:  

- 24 horas após a aplicação do chapisco;  
- 4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto.  
O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências dispostos de forma tal 

que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira, geralmente régua de 
alumínio, a ser utilizada. Nesses pontos, deverão ser fixados cacos planos de material cerâmico ou 
taliscas de madeira usando-se, para tanto, argamassa idêntica à que será empregada no revestimento.  

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

O emboço, ou massa grossa, é uma camada cuja principal função é a regularização da superfície de 
alvenaria, devendo apresentar espessura de 10,0 mm.  

O mesmo é aplicado diretamente sobre a base previamente preparada com chapisco e se destina a 
receber as camadas posteriores do revestimento.  

Para tanto deve apresentar porosidade e textura superficiais compatíveis com a capacidade de 
aderência do acabamento final previsto. Ambas são características determinadas pela granulometria dos 
materiais e pela técnica de execução.  

O emboço será executado com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, aditivo plastificante de fabricação 
industrial), e será aplicado somente nas paredes que receberão acabamento em cerâmica.             Estas 
paredes não deverão receber a massa única. 

O emboço só será iniciado após a completa pega das argamassas das alvenarias e chapiscos e 
depois de embutidos e testados todas as canalizações que por ele deverão passar, bem como a 
colocação dos caixilhos. Deverá ser fortemente comprimido contra as superfícies a fim de garantir sua 
perfeita aderência. A espessura do emboço não deverá ultrapassar a 10,0mm.  

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

As superfícies indicadas receberão acabamento de revestimento cerâmico será tipo grês ou semi-
grês de dimensões 25x35cm, conforme projeto. 
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Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
3.4. IMPERMEABILIZAÇÕES/TRATAMENTOS 
 

 Impermeabilização de reservatórios: 
 

Como preparo prévio, limpar a superfície e chapiscá-la com um adesivo de alto desempenho para 
argamassas e chapiscos, como o BIANCO ou similar. Aguardar no mínimo 03 dias para aplicação do 
revestimento. O revestimento deve ser feito no traço 1:3 (cimento: areia média peneirada) e usar, além 
da água, 2,0 litros do Vedacit para cada saco de cimento de 50 kg. Aplicar uma camada de revestimento 
com espessura mínima de 1,5 cm de argamassa com Vedacit sobre o chapisco, descer o revestimento 
lateralmente por, no mínimo, 15 cm. Nunca queimar e alisar com desempenadeira ou colher de pedreiro. 
Aguardar a secagem da argamassa por, no mínimo, três dias e aplicar duas demãos de uma emulsão 
asfáltica à base de água ou solvente, como o Neutrol, Neutrol Acqua ou similar. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 

 Reboco impermeabilizante - (CAIXA DÁGUA): 
 

Como preparo prévio, limpar a superfície e chapiscá-la com um adesivo de alto desempenho para 
argamassas e chapiscos, como o BIANCO ou similar. Aguardar no mínimo 03 dias para aplicação do 
revestimento. O revestimento deve ser feito no traço 1:3 (cimento: areia média peneirada) e usar, além 
da água, 2,0 litros do Vedacit para cada saco de cimento de 50 kg. Aplicar uma camada de revestimento 
com espessura mínima de 1,5 cm de argamassa com Vedacit sobre o chapisco, descer o revestimento 
lateralmente por, no mínimo, 15 cm. Nunca queimar e alisar com desempenadeira ou colher de pedreiro. 
Aguardar a secagem da argamassa por, no mínimo, três dias e aplicar duas demãos de uma emulsão 
asfáltica à base de água ou solvente, como o Neutrol, Neutrol Acqua ou similar. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
3.5. ESQUADRIA FERRO 
 

 Portão de ferro 5/8" c/ ferragens (incl. pint. anticorrosiva): 
 

Os serviços de serralheira serão executados de acordo com as normas indicadas para esse tipo de 
serviço e conforme detalhes definidos pelo projeto de arquitetura, os quais constam desenhos básicos, 
dimensões, materiais e as especificações particulares das esquadrias e similares. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
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3.6. REVESTIMENTOS 
 

 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 – MURO: 
 

Todas as paredes de alvenaria do muro e superfícies de concreto armado, serão chapiscadas com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

Se for usar produto industrializado (SIKA CHAPISCO OU SIMILAR) no processo de chapiscagem, 

seguir as orientações do fabricante. 

O cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar CP II – Z32. 

Areia com granulometria media.  

 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 

 

 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. – MURO: 
 

As paredes antes do início do reboco deverão estar com as tubulações que por ela devam passar, 
concluídas, chapiscadas, mestradas e deverão ser convenientemente molhadas.  
Os rasgos efetuados para a instalação das tubulações deverão ser corrigidos pela colocação de tela 
metálica galvanizada ou pelo enchimento com cacos de tijolos ou blocos.  
         Os rebocos deverão apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado à desempenadeira 
de aço e esponjado, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme.  
         Com a superfície ainda úmida procede-se a execução do chapisco, e posteriormente a do reboco. 
A argamassa deverá ter consistência adequada ao uso, compatível com o processo de aplicação, 
constituída de areia fina, com dimensão máxima de 1,2mm, e cimento e aditivo.  
         A areia a ser utilizada deverá ser espalhada para secagem. Em seguida, será peneirada, 
utilizando-se peneiras cujos diâmetros serão em função da utilização da argamassa.  
         A base a receber o reboco deverá estar regularizada. Caso apresente irregularidades superficiais 
superiores a 10 mm, tais como depressões, furos, rasgos, eventuais excessos de argamassa das juntas 
da alvenaria ou outras saliências, deverá ser reparada, antes de iniciar o revestimento.  
        O reboco deverá ser iniciado somente depois de concluídos os serviços a seguir indicados, 
obedecidos a seus prazos mínimos: 24 Horas após a aplicação do chapisco; 04 Dias de idade das 
estruturas de concreto, das alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto.  
       Os materiais componentes das argamassas deverão atender às recomendações das Normas 
Brasileiras referentes aos insumos cimento, cal, areia e água:  
- Cimento - Deverá ser novo, não se admitindo a utilização de cimento “empedrado”.  
- Areia - Deverá apresentar granulometria e características condizentes com o tipo de argamassa que 
comporá. Poderá ser: grossa, média, fina (peneirada), comum com poucas impurezas ou lavada 
proveniente de jazidas (leito de rio).  
- Água - Deverá ser tal que não apresente impurezas, tais como sais, álcalis ou materiais orgânicos que 
possam prejudicar as reações com o cimento. A água potável da rede de abastecimento é considerada 
satisfatória para ser utilizada.  
        O procedimento de execução deverá obedecer ao previsto na NBR- 7200 - Revestimentos de 
paredes e tetos com argamassas – material, preparo, aplicação e manutenção. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 
concluído segundo cronograma. 
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3.7.  PISOS 
 

 Calçada (incl. Alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca): 
 

O terreno no local destinado às calçadas, deve ser regularizado, promovendo-se a remoção de 
material orgânico, expansivo ou de baixo suporte. A camada superficial dos cortes na espessura de 
0.20m ou as camadas de aterro também cada uma no máximo com 0.20cm de espessura serão 
devidamente compactadas para conformação adequada às cotas do PROJETO. 

O terreno natural, nos locais onde não houve aterro compactado, também será compactado 
manualmente na espessura de 0.20m. 

Sobre o terreno devidamente compactado e conformado, será executada uma camada de lastro de 
concreto com 5cm de espessura, no traço 1:4:8, já com declividade de 0.5% prevista para a calçada e 
para o escoamento das águas superficiais. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
3.8. PINTURA 
 
3.8.1. A BASE DE AGUA 
 

 PVA sobre muro: 
 

Tinta látex PVA Premium, tinta à base de dispersão aquosa de acetato de polivinila, fosca, linha 
Premium.  

Execução: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 
bolor antes de qualquer aplicação; Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; Aplicar duas 
demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. 
Informações complementares: Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido 
ao seu poder de cobertura e necessidade de um número menor de demãos, torna mais econômico o 
serviço de pintura. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
3.8.2. ESMALTE 
 

 Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada): 
 

Características: Tinta esmalte sintético Premium fosco; Fundo anticorrosivo para metais ferrosos 
(zarcão); Lixa em folha para ferro, número 150; Removedor de tinta óleo/ esmalte verniz. A pintura de 
superfícies metálicas será executada com tinta esmalte fosca em duas demãos, mediante preparo 
prévio: limpeza com solventes ou desengordurantes, lixamento, aplicação de 01 demão de fundo 
anticorrosivo. Garantir que não tenha nenhum ponto de corrosão na superfície para início do serviço. O 
material para pintura deve ser deve ser de boa qualidade, garantindo superfície homogênea e de 
fabricante idôneo. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
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3.8.3. ACRÍLICA 
 

 Acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador - CAIXA D´ÁGUA: 
 

Características: Tinta acrílica Premium fosco – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero 
estireno acrílico, fosca, linha Premium.  

Execução: Considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos; 
Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
qualquer aplicação; Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; Aplicar duas demãos de tinta 
com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. Informações 
complementares: Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu poder 
de cobertura e necessidade de um número menor de demãos, torna mais econômico o serviço de pintura 
que as demais. Sendo assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas econômica e 
Standard. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 

 Emassamento de parede c/ massa acrílica - CAIXA DÁGUA: 
 

Características: Massa corrida PVA para paredes internas – massa niveladora monocomponente à 
base de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348:2006; Lixa em 
folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha).  

Execução: Considerado o esforço de lixamento da massa para uniformização da superfície; 
Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
qualquer aplicação; Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante; Aplicar 
em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado; Aguardar a 
secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
3.8.4. OUTRAS PINTURAS 
 

 Acrílica para piso - CALÇADA EXTERNA: 
 

Características: Tinta acrílica Premium fosco – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero 
estireno acrílico, fosca, linha Premium.  

Execução: Considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos; 
Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
qualquer aplicação; Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; Aplicar duas demãos de tinta 
com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. Informações 
complementares: Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu poder 
de cobertura e necessidade de um número menor de demãos, torna mais econômico o serviço de pintura 
que as demais. Sendo assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas econômica e 
Standard. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
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3.9. INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS 
 
3.9.1. ÁGUA FRIA (TUBOS, VALVULAS E RESGISTROS) 
 

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

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

Serão fornecidos e instalados: Automático de nível inferior e superior (c/ eletrodutos e fiação), 
Registro de gaveta   1" – Bruto, Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria) -LH, Tubo em PVC - 
JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria) -LH, Bomba Injetora 1 CV (sem tubulação). 

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (uni/m) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 
concluído segundo cronograma. 
 
3.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
3.10.1. ILUMINAÇÃO EXTERNA 
 

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

Serão fornecidos e instalados Poste em fo.go. h=11m (incl. Base concr.ciclópico), projetor com 
lâmpada LED 150 w, Eletroduto PVC Rígido de 3/4", Luva p/ elet. FºGº de 3/4" (IE), Cabos de cobre   
2,5mm2 e6mm2 - 1 KV, Caixa de passagem em alumínio 100x100x70mm, Curva 90º p/ elet PVC 3/4" 
(IE), Rele fotoelétrico, Base para relé fotoelétrico. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (uni/m) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 

esteja concluído segundo cronograma. 
 
3.10.2. ALIMENTAÇÃO 
 

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

Os disjuntores serão tripolares tipo DIN de 10A a 50A e 125A a 225A.  
Deverão ser fornecidos e instalados cabos condutores de cobre de 16mm2, 70mm2, 95mm2 - 1 KV, 

16,0mm², 35,0mm² e 50,0mm2 – 750v com isolamentos e nus, conforme projeto. 
Todos os eletrodutos serão de PVC (normatizados), Fabricação Tigre, hidrosol ou Similar, rígido, 

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

Serão fornecido e instalado Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo 
com brita, dimensões internas 40x40x40cm com tampo em concreto, 60x60x60cm com tampo em 
concreto e 80x80x80cm com tampo em concreto. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (uni/m) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 

esteja concluído segundo cronograma. 
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3.10.3. SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 
 

 Subestação aérea c/ transformador 150 KVA (incl. Poste, acessórios e cabine de medição): 
 

Será instalada uma subestação aérea c/ transformador 150 KVA (incluindo poste, acessórios e 
cabine de medição). 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (uni/m) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 

esteja concluído segundo cronograma. 
 
3.10.4. SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERÍCAS 
 

Os materiais a serem usados deverão ser de boa qualidade e obedecer às especificações 
contidas nesta Especificação, no projeto de SPDA, neste memorial descritivo, às Normas da ABNT no 
que couber e às exigências da Concessionária local.  As normas técnicas que deverão ser seguidas são 
as seguintes:  NBR – 6524/1998 - Fios e cabos de cobre duro e meio duro com ou sem cobertura 
protetora para instalações aéreas; NBR – 5419/2018 – Proteção Contra Descarga Atmosférica. NBR – 
15465/2008 – Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão – Requisitos 
de desempenho. NBR – 15701/2016 – Conduletes metálicos roscados e não roscados para sistema de 
eletrodutos. 

Quando as circunstâncias ou condições peculiares do local assim o exigirem, poderá ser feita a 
substituição de alguns materiais especificados por outros equivalentes, desde que amparados pelas 
normas brasileiras e tenham sido previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

As especificações dos serviços deverão ser seguidas rigidamente, devendo ser completadas, em 
caso de eventual omissão, pelo prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes.  O projeto foi realizado 
conforme Norma NBR-5419/2015. Todas as estruturas metálicas no topo da edificação deverão ser 
interligadas ao sistema de SPDA. 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. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (uni/m) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 

esteja concluído segundo cronograma. 
 
3.11. DIVERSOS 
 
3.11.1. PEQUENA OBRA 
   

 Casa de bomba - 1,20x0,80m; h = 0,80m: 
 

Será executado a construção da casa de bomba conforme projeto e orientação da fiscalização. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (uni/m) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 

esteja concluído segundo cronograma 
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3.12. URBANIZAÇÃO 
 

 Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 um (det.22): 
 

Será previsto mastro metálico em tubo em ferro galvanizado com altura de 7,00 m, devendo ser 
fixados em um único bloco de alvenaria ou concreto armado com 0,10 a 0,15m de altura, por 3,40m de 
comprimento, por 2,00 m de largura. Os postes receberão pintura em esmalte sintético na cor branca. 

O detalhe dos mastros prevê ainda a instalação de roldanas no topo dos mastros, ganchos 
metálicos instalados a 1,10 do piso, e os cordões de nylon flexíveis para o hasteamento das bandeiras, 
conforme detalhamento do projeto de arquitetura. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (uni/m) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 

esteja concluído segundo cronograma. 
 

 Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm): 
 

Deverá ser fornecida e instalada uma placa de inauguração da obra, em aço escovado, de 40 x 
60 cm, conforme modelo adotado pela Secretária Estadual de Educação – SEDUC - GOVERNO DO 
ESTADO DO PARÁ, devendo o fornecedor oferecer uma garantia de 12 meses com referência à 
qualidade do material utilizado na confecção da placa. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (uni/m) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 

esteja concluído segundo cronograma. 
 
3.13. PAISAGISMO 
 

 Plantio de grama (incl. Terra preta): 
 

Nas áreas indicadas em projeto será executado o plantio de grama, inclusive terra preta.  
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 
concluído segundo cronograma 
 
4. PASSARELA 
 
4.1.  DEMOLIÇÃO E RETIRADA 
 

Será executado a demolição da estrutura em madeira existente e retiradas das telhas e 
demolição do piso. Todo o volume de entulho gerado pela demolição e retiradas da área terá destino a 
ser definido pela fiscalização. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
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4.2.  MOVIMENTO DE TERRA 
 

 Escavação manual até 1.50m de profundidade: 
 

Os trabalhos de escavação deverão ser executados com cuidados especiais, a fim de resguardar 
as estruturas por ventura existentes no terreno, de possíveis danos causados por carregamentos 
exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipamentos que forem utilizados. A 
escavação será executada de forma manual até h = 1,50m utilizando enxadas, pás, cavadores e etc. 

 Antes de iniciar a escavação, o executante deverá informar-se a respeito de galerias, 
canalizações e cabos, na área onde serão realizados os trabalhos. 

A escavação do solo e a retirada do material serão executados manualmente, obedecendo aos 
critérios de segurança recomendados. NORMAS TÉCNICAS NBR 12266 - Projeto e execução de valas 
para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana. NR-18 - Condições e meio 
ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura 
NBR 9061 - Segurança de escavação a céu aberto. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 

 Reaterro compactado: 
 
Os trabalhos de aterro deverão ser executados com material de proveniente das escavações e 

demolições dos muros, sem matéria orgânica em camadas sucessivas de 0,20cm, devidamente 
molhadas e apiloadas, manualmente, devendo ser executado após a limpeza e esgotamento das cavas 
de fundação. 

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

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

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

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
4.3. FUNDAÇÕES 
 

 Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração: 
 
As vigas de baldrame em concreto armado deverão seguir as especificações de projeto e as 

seguintes recomendações complementares: 
O alicerce será executado em concreto ciclópico, no traço 1:8, cimento e areia. 
O cimento utilizado será poty, Nassau, zebu ou similar CP II – Z32. 
Pedra preta. 
Areia com granulometria média. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
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 Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. Forma): 
 

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

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

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

O cimento utilizado será Poty, Nassau, Zebu ou similar  
Areia com granulometria média. 
O seixo utilizado será de granulometria média. 
O concreto utilizado será de 25 MPa. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
4.4. ESTRUTURAL CONCRETO 
 

 Concreto armado Fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. Lançamento e adensamento): 
 

O concreto a ser utilizado será da classe especificada em projeto. Em nenhum caso será lançado 
concreto que apresente sinais de pega iniciada, ou que tenha sido misturado mais de uma hora antes, e 
a altura máxima admitida para lançamento em queda é de 2,00m. Se a peça ultrapassar esse limite, 
admite-se a utilização de meio adequado, como funil ou tromba, ou lançamento através de janela lateral.    

Enquanto estiver sendo lançado, e imediatamente após o lançamento, será procedido o 
adensamento mecânico (vibração) durante o tempo necessário, de modo a preencher todos os recantos 
da forma e envolver completamente a armadura, adquirindo a melhor consistência. É importante evitar a 
vibração da armadura; caso contrário resultará em diminuição da aderência. 
Os elementos estruturais como pilares, vigas serão executados em concreto armado, Fck 25 MPa, com 
cimento, areia e seixo. 

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

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

O cimento utilizado será Poty, Nassau, Zebu ou similar  
Areia com granulometria média. 
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O seixo utilizado será de granulometria média. 
O concreto utilizado será de Fck 25 MPa. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
4.5. IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

 Impermeabilização de reservatórios: 
 

Como preparo prévio, limpar a superfície e chapiscá-la com um adesivo de alto desempenho para 
argamassas e chapiscos, como o BIANCO ou similar. Aguardar no mínimo 03 dias para aplicação do 
revestimento. O revestimento deve ser feito no traço 1:3 (cimento: areia média peneirada) e usar, além 
da água, 2,0 litros do Vedacit para cada saco de cimento de 50 kg. Aplicar uma camada de revestimento 
com espessura mínima de 1,5 cm de argamassa com Vedacit sobre o chapisco, descer o revestimento 
lateralmente por, no mínimo, 15 cm. Nunca queimar e alisar com desempenadeira ou colher de pedreiro. 
Aguardar a secagem da argamassa por, no mínimo, três dias e aplicar duas demãos de uma emulsão 
asfáltica à base de água ou solvente, como o Neutrol, Neutrol Acqua ou similar. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
4.6. COBERTURA 
 
4.6.1. ESTRUTURA 
 

 Estrutura em madeira de lei p/telha asfáltica - pç. Aparelhada: 
 

A cobertura da passarela a ser construída deverá ser estruturada por peças de madeira de lei de 
primeira qualidade, secas, isentas de brocas, fendas ou outros defeitos que comprometam a sua 
resistência, não sendo aceitas também, todas as peças que apresentarem sinais de empenamento. 

A espécie da madeira será Maçaranduba, Angelim vermelho ou similar, sendo que a opção 
escolhida deverá constar na proposta. 

As peças da estrutura de madeira serão montadas seguindo a conformação sugerida pelo 
projeto executivo nas dimensões abaixo: 
-caibros de 6x12cm; 
-terças e linhas de 8x16cm; 
-pontaletes 8x8cm; 
-sarrafos 3x5cm. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
4.6.2. TELHAMENTO 
 

 Cobertura - telha Plan: 
 

A qualidade da telha deve estar em conformidade com as normas da ABNT. 
As telhas serão do tipo capa-canal, fabricante Brasilit ou similar, fixadas na estrutura da cobertura 
obedecendo às especificações técnicas do fabricante. 
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Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
4.6.3. CALHAS E CUMEEIRAS 
 

 Cumeeira de barro: 
 

Os capotes utilizados na cumeeira serão adequados às telhas utilizadas na cobertura e 
obedecendo as especificações do fabricante. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 

 

 Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia): 
 

Todos os beirais e cumeeiras serão encaliçados com cimento e areias no traço 1:2:9. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
4.7. PISOS  
 

 Camada impermeabilizada a e=10cm c/ pedra preta - (incl. sika1): 
 

Os pisos indicados receberão uma camada impermeabilizadora em concreto ciclópico com SIKA 
01 ou produto Similar, na dosagem especificada pelo fabricante. 
  O cimento utilizado será Poty, Nassau, Zebu ou similar CP II – Z32 e a areia com granulometria 
media. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 

 Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. Camada regularizadora: 
 

Os pisos indicados em projeto receberão acabamento em korodur. É necessária a aplicação de 
juntas plásticas formando painéis quadrados, fixadas com argamassa de cimento e areia e granitina, 
sobre o contra piso (laje, concreto simples). Para execução do revestimento em granitina, o contra piso 
deverá ser muito bem limpo e lavado. Após isso, são colocados os perfis plásticos ou metálicos para 
posterior fundição de argamassa de granitina, de maneira a se posicionar nivelado e aprumado ao 
acabamento do piso. A dimensão das juntas deve ser determinada conforme granulometria das pedras 
ou conforme indicado no projeto. Os revestimentos em granitina devem ser executados em painéis de 
1,20 x 1,20m, no máximo, limitados por juntas secas ou em perfilados de latão, plástico, alumínio ou 
materiais similares. A modulação de 1,00 x 1,00m garante melhor planicidade do piso. 

 
Critério de medição e pagamento: 
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A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 

 Piso Tátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades): 
 
Nas áreas indicadas em projeto, a contratada deverá fornecer e aplicar nos locais indicados em 

projeto, pito tátil direcional, dimensões 0,25 x 0,25 m, na cor amarela, de acordo com as normas 
vigentes. Todas as etapas do procedimento executivo deverão ser inspecionadas pela fiscalização, de 
movo a verificar o perfeito, nivelamento e uniformidade das superfícies. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
4.8. PINTURA 

 
4.8.1. ESMALTE 

 

 Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa: 
 

A preparação se fará com o lixamento e limpeza das superfícies, correção das imperfeições 
utilizando massa a óleo, lixamento para nivelamento para depois aplicar o verniz das marcas Coral, 
Suvinil ou Similar. Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à 
textura, tonalidade e brilho. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
4.8.2. ACRÍLICA 

 

 Acrílica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demãos: 
 

Características: Tinta acrílica Premium fosco – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero 
estireno acrílico, fosca, linha Premium.  

Execução: Considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos; 
Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
qualquer aplicação; Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; Aplicar duas demãos de tinta 
com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. Informações 
complementares: Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu poder 
de cobertura e necessidade de um número menor de demãos, torna mais econômico o serviço de pintura 
que as demais. Sendo assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas econômica e 
Standard. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
4.8.3. OUTRAS PINTURAS 
 

 Acrílica para piso: 
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Características: Tinta acrílica Premium fosco – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero 
estireno acrílico, fosca, linha Premium.  

Execução: Considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos; 
Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
qualquer aplicação; Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; Aplicar duas demãos de tinta 
com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. Informações 
complementares: Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu poder 
de cobertura e necessidade de um número menor de demãos, torna mais econômico o serviço de pintura 
que as demais. Sendo assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas econômica e 
Standard. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
5. BLOCO ADMINISTRATIVO 
   
5.1.  DEMOLIÇÃO E RETIRADA 
 

Serão executados as demolições e retiradas: da estrutura em madeira da cobertura e retirada de 
telhas e forro, a demolição do piso cimentado, piso cerâmico, revestimento de paredes, louças sanitárias, 
pontos elétricos, luminárias e ventiladores, conforme projeto, Todo o volume de entulho gerado pela 
demolição e retiradas da área terá destino a ser definido pela fiscalização. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidades (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma 
 
5.2.   MOVIMENTO DE TERRA 
 

 Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento: 
 

O aterro deverá ser de material de boa qualidade, do tipo arenoso, compactado manualmente 
em camadas máximas de 10 cm, molhando-se com água durante a execução. Depois de concluído 
deverá apresentar compactação igual ou superior a 90% do procto normal. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma 
 

 Escavação manual até 1.50m de profundidade: 
 
Os trabalhos de escavação deverão ser executados com cuidados especiais, a fim de resguardar 

as estruturas por ventura existentes no terreno, de possíveis danos causados por carregamentos 
exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipamentos que forem utilizados. A 
escavação será executada de forma manual até h = 1,50m utilizando enxadas, pás, cavadores e etc. 

 Antes de iniciar a escavação, o executante deverá informar-se a respeito de galerias, 
canalizações e cabos, na área onde serão realizados os trabalhos. 

A escavação do solo e a retirada do material serão executados manualmente, obedecendo aos 
critérios de segurança recomendados. NORMAS TÉCNICAS NBR 12266 - Projeto e execução de valas 
para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana. NR-18 - Condições e meio 
ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura 
NBR 9061 - Segurança de escavação a céu aberto. 
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Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma 
 

 Reaterro compactado: 
 
Os trabalhos de reaterro deverão ser executados com material de proveniente das escavações, 

sem matéria orgânica em camadas, devidamente molhadas e apiloadas, manualmente, devendo ser 
executado após a limpeza e esgotamento das cavas de fundação. 

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

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

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma 
 
5.3. FUNDAÇÕES 

 

 Baldrame em conc.simples c/seixo (incl.forma mad.br): 
 
As vigas de baldrame em concreto armado deverão seguir as especificações de projeto e as 

seguintes recomendações complementares: 
O alicerce será executado em concreto ciclópico, no traço 1:8, cimento e areia. 
O cimento utilizado será poty, Nassau, zebu ou similar CP II – Z32. 
Pedra preta. 
Areia com granulometria média. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 

 Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma): 
 
O concreto a ser utilizado será da classe especificada em projeto. Em nenhum caso será 

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

As fôrmas serão de madeirite de boa qualidade convenientemente escorada, com o fim de 
garantir à estrutura final as medidas constantes no projeto. Caberá à executante da obra, considerando 
as condições peculiares do local, apresentar projeto detalhado do escoramento e das formas, atendendo 
às normas da ABNT condizentes ao material empregado (madeira e/ou aço). Antes do lançamento serão 
conferidas as medidas e procedida à limpeza. Caso recebam tratamento com produto antiaderente, este 
será aplicado antes da colocação da armadura. Sendo formas absorventes, durante a concretagem 
deverão estar saturadas de água. 
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O aço empregado na obra será das classes CA-50 A e CA-60 e somente poderá ser de 
procedência reconhecida, sem apresentar defeitos considerados prejudiciais à sua constituição ou à 
estabilidade do conjunto. 

O cimento utilizado será Poty, Nassau, Zebu ou similar  
Areia com granulometria média. 
O seixo utilizado será de granulometria média. 
O concreto utilizado será de 25 MPa. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
5.4. ESTRUTURAL 

 
5.4.1. CONCRETO 
 

 Concreto armado Fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento): 
 
O concreto a ser utilizado será da classe especificada em projeto. Em nenhum caso será 

lançado concreto que apresente sinais de pega iniciada, ou que tenha sido misturado mais de uma hora 
antes, e a altura máxima admitida para lançamento em queda é de 2,00m. Se a peça ultrapassar esse 
limite, admite-se a utilização de meio adequado, como funil ou tromba, ou lançamento através de janela 
lateral.    

Enquanto estiver sendo lançado, e imediatamente após o lançamento, será procedido o 
adensamento mecânico (vibração) durante o tempo necessário, de modo a preencher todos os recantos 
da forma e envolver completamente a armadura, adquirindo a melhor consistência. É importante evitar a 
vibração da armadura; caso contrário resultará em diminuição da aderência. 
Os elementos estruturais como pilares, vigas serão executados em concreto armado, Fck 25 MPa, com 
cimento, areia e seixo. 

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

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

O cimento utilizado será Poty, Nassau, Zebu ou similar  
Areia com granulometria média. 
O seixo utilizado será de granulometria média. 
O concreto utilizado será de Fck 25 MPa. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
5.5. IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

 Impermeabilização de reservatórios: 
 

Como preparo prévio, limpar a superfície e chapiscá-la com um adesivo de alto desempenho para 
argamassas e chapiscos, como o BIANCO ou similar. Aguardar no mínimo 03 dias para aplicação do 
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revestimento. O revestimento deve ser feito no traço 1:3 (cimento: areia média peneirada) e usar, além 
da água, 2,0 litros do Vedacit para cada saco de cimento de 50 kg. Aplicar uma camada de revestimento 
com espessura mínima de 1,5 cm de argamassa com Vedacit sobre o chapisco, descer o revestimento 
lateralmente por, no mínimo, 15 cm. Nunca queimar e alisar com desempenadeira ou colher de pedreiro. 
Aguardar a secagem da argamassa por, no mínimo, três dias e aplicar duas demãos de uma emulsão 
asfáltica à base de água ou solvente, como o Neutrol, Neutrol Acqua ou similar. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
 
5.6. PAREDES E PAINEIS 

 

 Alvenaria tijolo de barro a cutelo: 
 
Será executada parede em tijolo cerâmico, assente a cutelo, juntas com 12 mm de espessura 

máxima, assentados com argamassa mista de cimento, areia e aditivo aglutinante organo-sintético, traço 
1:6 com 0,70 l de aglutinante para cada m³ de argamassa. As paredes obedecerão aos alinhamentos e 
dimensões indicadas no projeto arquitetônico, devendo as fiadas ser perfeitamente niveladas, alinhadas 
e aprumadas. Na execução desse serviço, consideram-se material e mão-de-obra, transporte de material 
dentro da obra, preparo da argamassa, marcação e execução da alvenaria. As juntas horizontais 
deverão estar completamente cheias, com espessura máxima de 12mm. O assentamento dos tijolos 
cerâmicos será executado com juntas de amarração de acordo com o que preconiza a NBR 8545:1984 
da ABNT.  

Todas as alvenarias e superfícies de concreto armado serão chapiscadas com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3. 

Todas as paredes internas e externas serão revestidas com massa única. As paredes antes do 
início da massa única deverão estar com as tubulações que por ela devam passar, concluídas, 
chapiscadas, mestradas e deverão ser convenientemente molhadas.  

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

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

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

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

A massa única deverá ser iniciada somente depois de concluídos os serviços a seguir indicados, 
obedecendo seus prazos mínimos:  

- 24 horas após a aplicação do chapisco;  
- 4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto.  

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

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

O emboço, ou massa grossa, é uma camada cuja principal função é a regularização da 
superfície de alvenaria, devendo apresentar espessura de 10,0 mm.  

O mesmo é aplicado diretamente sobre a base previamente preparada com chapisco e se 
destina a receber as camadas posteriores do revestimento.  

Para tanto deve apresentar porosidade e textura superficiais compatíveis com a capacidade de 
aderência do acabamento final previsto. Ambas são características determinadas pela granulometria dos 
materiais e pela técnica de execução.  
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O emboço será executado com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, aditivo plastificante de 
fabricação industrial), e será aplicado somente nas paredes que receberão acabamento em cerâmica.             
Estas paredes não deverão receber a massa única. 

O emboço só será iniciado após a completa pega das argamassas das alvenarias e chapiscos e 
depois de embutidos e testados todas as canalizações que por ele deverão passar, bem como a 
colocação dos caixilhos. Deverá ser fortemente comprimido contra as superfícies a fim de garantir sua 
perfeita aderência. A espessura do emboço não deverá ultrapassar a 10,0mm.  

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

As superfícies indicadas receberão acabamento de revestimento cerâmico será tipo grês ou 
semi-grês de dimensões 25x35cm, conforme projeto. 

 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
5.7. COBERTURA 

 
5.7.1. ESTRUTURAL 

 

 Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada: 
 
A cobertura da passarela a ser construída deverá ser estruturada por peças de madeira de lei de 

primeira qualidade, secas, isentas de brocas, fendas ou outros defeitos que comprometam a sua 
resistência, não sendo aceitas também, todas as peças que apresentarem sinais de empenamento. 

A espécie da madeira será Maçaranduba, Angelim vermelho ou similar, sendo que a opção 
escolhida deverá constar na proposta. 

As peças da estrutura de madeira serão montadas seguindo a conformação sugerida pelo 
projeto executivo nas dimensões abaixo: 
-caibros de 6x12cm; 
-terças e linhas de 8x16cm; 
-pontaletes 8x8cm; 
-sarrafos 3x5cm. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
5.7.2. TELHAMENTO 

 

 Cobertura - telha Plan: 
 
A qualidade da telha deve estar em conformidade com as normas da ABNT. 

As telhas serão do tipo capa-canal, fabricante Brasilit ou similar, fixadas na estrutura da cobertura 
obedecendo às especificações técnicas do fabricante. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
5.7.3. CALHAS E CUMEEIRAS 
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 Cumeeira de barro: 
 
Os capotes utilizados na cumeeira serão adequados às telhas utilizadas na cobertura e 

obedecendo as especificações do fabricante. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 

 

 Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia): 
 

Todos os beirais e cumeeiras serão encaliçados com cimento e areias no traço 1:2:9. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
5.8. IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS 

 

 Imunização para madeira: 
 
O madeiramento estrutural (tesoura, terças, caibros, ripas, etc.) deverá ser previamente 

imunizado com produto específico para esse fim e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
Execução e pintura com substância tóxica. Quando a madeira é seca, a aderência é boa, 

podendo haver até 1,0 mm de penetração. Geralmente usa-se creodoto, piche ou alcatrão. 
Poderá se executar a imunização por imersão, colocando-se a madeira em tanques com a 

substância tóxica, durante certo tempo, que varia com a espessura da peça e com o imunizante. 
Geralmente usa-se o bicloreto de mercúrio. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
5.9. ESQUADRIA 
 
5.9.1. MADEIRA 

 

 Esquadria mad. e=3cm c/ caixilho, aduela e alizar: 
 
A porta em madeira será executada segundo técnica para trabalhos deste gênero e obedecerão 

rigorosamente as indicações constantes nos projetos, detalhes especiais e especificações gerais. Os 
tipos e dimensões básicas obedecerão rigorosamente o projeto de arquitetura, devendo ser confirmados 
todos os vãos na obra antes da fabricação. A madeira deverá ser de lei, bem seca, isenta de partes 
brancas, carunchos e brocas, sem nós ou fendas, que comprometam a sua durabilidade e aparência. Os 
caixilhos das esquadrias de madeira serão do tipo aduela e alizar com dimensões mínimas de 
750x100cm. As folhas terão couçoeiras com 10,0cm de largura e pinázios com 8,0cm de largura, sendo 
que o último pinázio terá 15,0cm de largura. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
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5.9.2. FERRO 
 

 Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva): 
 

Os serviços de serralheira serão executados de acordo com as normas indicadas para esse tipo 
de serviço e conforme detalhes definidos pelo projeto de arquitetura, os quais constam desenhos 
básicos, dimensões, materiais e as especificações particulares das esquadrias e similares. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
5.9.3. OUTROS MATERIAIS 

 

 Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm: 
 
Nos locais indicados em projeto serão instaladas, juntamente com suas ferragens específicas, 

nas cores e dimensões detalhadas no material gráfico, esquadrias em vidro temperado e=08 mm, cor 
verde, fabricação BLINDEX ou similar. Estes elementos deverão, preferencialmente, ser executados por 
empresa especializada. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
5.10. REVESTIMENTO 
 

 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3: 
 

Todas as paredes de alvenaria e superfícies de concreto armado, serão chapiscadas com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

Se for usar produto industrializado (SIKA CHAPISCO OU SIMILAR) no processo de chapiscagem, 

seguir as orientações do fabricante. 

O cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar CP II – Z32. 

Areia com granulometria media. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 

 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.: 
 

Como preparo prévio, limpar a superfície e chapiscá-la com um adesivo de alto desempenho para 
argamassas e chapiscos, como o BIANCO ou similar. Aguardar no mínimo 03 dias para aplicação do 
revestimento. O revestimento deve ser feito no traço 1:3 (cimento: areia média peneirada) e usar, além 
da água, 2,0 litros do Vedacit para cada saco de cimento de 50 kg. Aplicar uma camada de revestimento 
com espessura mínima de 1,5 cm de argamassa com Vedacit sobre o chapisco, descer o revestimento 
lateralmente por, no mínimo, 15 cm. Nunca queimar e alisar com desempenadeira ou colher de pedreiro. 
Aguardar a secagem da argamassa por, no mínimo, três dias e aplicar duas demãos de uma emulsão 
asfáltica à base de água ou solvente, como o Neutrol, Neutrol Acqua ou similar. 
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Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 

 Revestimento Cerâmico Padrão Médio: 
 
As superfícies indicadas receberão acabamento de revestimento cerâmico será tipo grês ou 

semi-grês, conforme projeto.  
Antes de iniciar o serviço de assentamento, verificar se todas as instalações elétricas e 

hidráulicas já foram executadas.  
A base de assentamento deve ser constituída de um emboço sarrafeado, devidamente curado. A 

superfície deve estar áspera, varrida e posteriormente umedecida.  
A argamassa de assentamento deve ser aplicada nas paredes e nas peças com o lado liso da 

desempenadeira. Em seguida, aplicar o lado dentado formando cordões para garantir a melhor 
aderência e nivelamento.  

As peças devem ser assentadas de forma a amassar os cordões, com juntas de espessura 
constante, não superiores a 2 mm, considerando prumo para juntas verticais e nível para juntas 
horizontais. Recomenda-se a utilização de espaçadores.  

Nos pontos de hidráulica e elétrica, os azulejos devem ser recortados e nunca quebrados; as 
bordas de corte devem ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
5.11. RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 

 

 Rodapé de alta resistência (incl. polimento): 
 

Os rodapés receberão acabamento em de alta resistência (Korodur), com altura de 7 cm, deverão 
ser assentes nas paredes de maneira que não se veja a camada de argamassa de fixação. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 

 Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm: 
 
As soleiras serão em granito preto polido, conforme especificação em projeto, de espessura 2 

cm. As medidas dos vãos deverão ser efetuadas na obra depois de prontos. As pedras, isentas de 
quebras e rachaduras, terão, cada uma, largura igual à espessura da parede onde será aplicada, e seu 
comprimento total será de 4 cm maior que o vão ao qual se destina (transpasses de 2 cm para cada 
lado). Serão fixadas com argamassa no traço 1:4, composta de cimento e areia. A CONTRATADA 
deverá tomar cuidados quando da medição dos vãos para colocação das soleiras, pois não será 
admitido o corte das pedras no local da obra. Antes da compra, a CONTRATADA apresentará uma 
amostra do material a ser adquirido, solicitando a aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Nos vãos das janelas e balancins, serão assentados peitoris em peças de granito preto polido, 
de acordo com o projeto. As pedras, isentas de quebras e rachaduras, terão, cada uma, largura 2 cm 
maior que a espessura da parede onde será aplicada (transpasses de 2 cm para cada lado), e seu 
comprimento total será de 4 cm maior que o vão ao qual se destina (transpasses de 2 cm para cada 
lado). Serão fixadas com argamassa no traço 1:4, composta de cimento e areia.  

A CONTRATADA deverá tomar cuidados quando da medição dos vãos para colocação das 
soleiras, pois não será admitido o corte das pedras no local da obra.  
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Antes da compra, a CONTRATADA apresentará uma amostra do material a ser adquirido, 
solicitando a aprovação da FISCALIZAÇÃO.  
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 

5.12. PISOS 
 

 Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca): 
 

O terreno no local destinado às calçadas, deve ser regularizado, promovendo-se a remoção de 
material orgânico, expansivo ou de baixo suporte. A camada superficial dos cortes na espessura de 
0.20m ou as camadas de aterro também cada uma no máximo com 0.20cm de espessura serão 
devidamente compactadas para conformação adequada às cotas do PROJETO. 

O terreno natural, nos locais onde não houve aterro compactado, também será compactado 
manualmente na espessura de 0.20m. 

Sobre o terreno devidamente compactado e conformado, será executada uma camada de lastro 
de concreto com 5cm de espessura, no traço 1:4:8, já com declividade de 0.5% prevista para a calçada e 
para o escoamento das águas superficiais. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 

 Camada regularizadora no traço 1:4: 
 
Todos os pisos com acabamento em cerâmica levarão uma argamassa de cimento, areia média 

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

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

A referida camada dará o caimento do piso acabado de acordo com a seguinte relação: 
- Áreas secas: ≤ 0,5%; 
- Áreas molhadas: 0,5%≤x≤1,5% em direção ao ralo ou à porta de saída; e 
- Boxes de banheiros: 1,5%≤x≤2,5% em direção ao ralo. O cimento utilizado será Poty, Nassau, 

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

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 

 Cerâmica anti-derrapante: 
 
Os pisos determinados em projeto receberão acabamento em lajota cerâmica antiderrapante, 

PEI IV, Tipo A, fabricante Porto Rico, Cecrisa ou Similar, a lajota deverá ser aprovada pela fiscalização. 
A superfície para assentamento do piso cerâmico deverá estar limpa, com toda a poeira e 

partículas soltas removidas, e em seguida será executado o umedecimento do piso.  
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Marcar os níveis do piso final junto às paredes, com o auxílio de mangueira de nível e trena 
Metálica.  

Esticar uma linha de nylon ou régua de alumínio nos dois sentidos do piso e assentar a primeira 
fiada de cada sentido considerando o mínimo possível de recortes nas peças, as demais fiadas deverão 
obedecer ao alinhamento das primeiras.  

Os cortes das peças devem ser executados antes da aplicação da argamassa de assentamento, 
devendo ser feitos por meio de serra elétrica com disco adiamantado e/ou riscador manual provido de 
broca de vídea. 

Aplicar a argamassa comprimindo-a contra o substrato com o lado liso da desempenadeira de 
aço, e depois com o lado dentado, formando cordões. Para o caso de peças grandes (área superior 30 x 
30 cm ou conforme orientação do fabricante), verificar a necessidade da execução de dupla colagem, ou 
seja, deve ser espalhada argamassa colante também sobre o fundo da peça, antes do assentamento. 

Assentar as peças cerâmicas, ajustando-se o posicionamento das peças, podendo utilizar o 
auxílio de espaçadores plásticos em X. 

Verificar constantemente o caimento com o auxílio de um nível de bolha. 
Em ambientes fechados por paredes ou muretas recomenda-se a colocação de rodapé em todo 

o contorno do piso acabado, nivelado e superposto ao mesmo com altura mínima de 70 mm. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 

 Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora: 
 

Os pisos indicados em projeto receberão acabamento em korodur. É necessária a aplicação de 
juntas plásticas formando painéis quadrados, fixadas com argamassa de cimento e areia e granitina, 
sobre o contra piso (laje, concreto simples). Para execução do revestimento em granitina, o contra piso 
deverá ser muito bem limpo e lavado. Após isso, são colocados os perfis plásticos ou metálicos para 
posterior fundição de argamassa de granitina, de maneira a se posicionar nivelado e aprumado ao 
acabamento do piso. A dimensão das juntas deve ser determinada conforme granulometria das pedras 
ou conforme indicado no projeto. Os revestimentos em granitina devem ser executados em painéis de 
1,20 x 1,20m, no máximo, limitados por juntas secas ou em perfilados de latão, plástico, alumínio ou 
materiais similares. A modulação de 1,00 x 1,00m garante melhor planicidade do piso. 
   

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
5.13. FORRO 

 

 Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC: 
 
Todo o Barroteamento deverá ser executado com madeira de pinheiro, com dimensões mínimas 

1” x 2” perfeitamente fixadas à estrutura do telhado, tendo a face inferior aplainada. O Barroteamento 
deverá ser perfeitamente nivelado em sua face inferior, e o distanciamento entre as peças não deverá 
ser superior a 60 cm. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
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 Forro em lambri de PVC: 
 

Elementos de recobrimento interno sob as coberturas, visando a isolamento térmico e/ou 
acústico; utilizados também para embutir tubulações em determinados ambientes; aplicação em diversos 
materiais. 

A estrutura para fixação será composta de lambris de PVC dimensões 200x6000 mm, em painéis 
lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, obedecendo o projeto executivo. 

Os pendurais devem ser constituídos por perfis rígidos com resistência adequada para sustentar 
o sistema de fixação do forro; devem ser fixados à estrutura existente (laje ou estrutura de cobertura) e 
aos elementos da estrutura de fixação. Deverão ser instalados a prumo sem exercer pressão em 
revestimento de dutos e outras tubulações. 

No caso de haver necessidade de algum pendural ser instalado obliquamente, por eventuais 
desvios, deve-se colocar outro, partindo do mesmo ponto da estrutura de sustentação do forro, de modo 
a anular a componente horizontal criada. A seção mínima do perfil para estrutura em madeira primária ou 
secundária deve ser de 25x50mm. Os perfis de PVC deverão ser fixados por rebites, presilhas ou outro 
elemento que garanta a fixação dos perfis a estrutura de sustentação e que sejam devidamente 
protegidos contra corrosão (galvanizados). No caso de uso de rebite é necessária a utilização de arruela 
para melhor fixação. Se a fixação for por meio de presilhas, suas garras devem ser dobradas de modo a 
permitir a perfeita fixação do forro à estrutura secundária. No caso de utilização de pregos para fixação 
em estrutura de madeira, somente utilizar material galvanizado de ótima qualidade de modo a evitar o 
aparecimento de manchas de oxidação no forro. 

Para arremates utilizar perfis em PVC rígido de qualidade e durabilidade compatíveis com as dos 
perfis que constituem o forro (utilizar perfis de arremate e junção de acordo com o fabricante). Nos 
cantos das paredes, os perfis de arremate devem ser cortados com abertura equivalente à metade do 
ângulo entre paredes. A instalação de luminárias não deve comprometer o desempenho do forro. As 
luminárias não devem ser fixadas diretamente nos perfis de PVC, devem ser instaladas de forma que os 
elementos das estruturas auxiliar ou de fixação não sofram cargas excêntricas. 

Os elementos que sustentam luminárias integradas ao forro não devem apresentar rotação 
superior a 2 graus. 

As luminárias não devem ocasionar carga que exceda o limite de deslocamento da estrutura de 
sustentação. Nesses casos, a luminária deverá ser sustentada por pendurais suplementares. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
5.14. PINTURA 

 
5.14.1. A BASE DE ÁGUA 

 

 Emassamento de parede p/ receber pintura PVA: 
 

Deverá ser aplicada e lixada massa ACRÍLICA da marca SUVINIL ou similar de mesma 
qualidade, de forma a obter superfície perfeitamente lisa, regular e limpa, pronta para receber pintura. 
 Deve ser aplicada com a desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície em camadas 
finas e sucessivas. Aplicada a 1ª demão, após um intervalo mínimo de três horas, a superfície deve ser 
lixada, com lixa de grão 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 2ª demão corrigindo o 
nivelamento e, após o período de secagem, proceder ao lixamento final. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
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5.14.2. ESMALTE 
 

 Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada): 
 

Características: Tinta esmalte sintético Premium fosco; Fundo anticorrosivo para metais ferrosos 
(zarcão); Lixa em folha para ferro, número 150; Removedor de tinta óleo/ esmalte verniz. A pintura de 
superfícies metálicas será executada com tinta esmalte fosca em duas demãos, mediante preparo 
prévio: limpeza com solventes ou desengordurantes, lixamento, aplicação de 01 demão de fundo 
anticorrosivo. Garantir que não tenha nenhum ponto de corrosão na superfície para início do serviço. O 
material para pintura deve ser deve ser de boa qualidade, garantindo superfície homogênea e de 
fabricante idôneo. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 

 Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa: 
 

A preparação se fará com o lixamento e limpeza das superfícies, correção das imperfeições 
utilizando massa a óleo, lixamento para nivelamento para depois aplicar o verniz das marcas Coral, 
Suvinil ou Similar. Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à 
textura, tonalidade e brilho. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
5.14.3. ACRÍLICA 
 

 Acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador: 
 

Características: Tinta acrílica Premium fosco – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero 
estireno acrílico, fosca, linha Premium.  

Execução: Considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos; 
Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
qualquer aplicação; Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; Aplicar duas demãos de tinta 
com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. Informações 
complementares: Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu poder 
de cobertura e necessidade de um número menor de demãos, torna mais econômico o serviço de pintura 
que as demais. Sendo assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas econômica e 
Standard. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma 
 

 Emassamento de parede c/ massa acrílica: 
 

Deverá ser aplicada e lixada massa ACRÍLICA da marca SUVINIL ou similar de mesma 
qualidade, de forma a obter superfície perfeitamente lisa, regular e limpa, pronta para receber pintura. 
 Deve ser aplicada com a desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície em camadas 
finas e sucessivas. Aplicada a 1ª demão, após um intervalo mínimo de três horas, a superfície deve ser 
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lixada, com lixa de grão 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 2ª demão corrigindo o 
nivelamento e, após o período de secagem, proceder ao lixamento final. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
5.14.4. OUTRAS PNTURAS 
 

 Acrílica para piso: 
 

Características: Tinta acrílica Premium fosco – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero 
estireno acrílico, fosca, linha Premium.  

Execução: Considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos; 
Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
qualquer aplicação; Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; Aplicar duas demãos de tinta 
com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. Informações 
complementares: Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu poder 
de cobertura e necessidade de um número menor de demãos, torna mais econômico o serviço de pintura 
que as demais. Sendo assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas econômica e 
Standard. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
5.15. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS 
 
5.15.1. ÁGUA FRIA (TUBOS, VÁLVULAS E RESGISTROS) 
 

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

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

Será fornecido e instalado Registro de Gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e 
canopla conforme projeto hidros sanitário. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
5.15.2. ESGOTO (TUBOS, FOSSA, SUMIDOUROS E CAIXAS) 
 

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

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

Serão executadas caixas de inspeção e gordura em dimensões especificadas em projeto 
executivo com fundo de brita e tampa em concreto. As caixas sifonadas serão em PVC, com diâmetro 
nominal de 100x100x50mm, 

As instalações de esgotos sanitários compreendem as canalizações primárias e secundárias, 
ligadas a uma fossa séptica, a ser construída nas proximidades da edificação, conforme indicado na 
planta de situação. 
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Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (uni) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
5.15.3. AGUAS PLUVIAIS 
 

 Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente: 
 

Deverá ser executada também em alvenaria a canaleta vertedoura para escoamento e saída dos 
efluentes já filtrados em direção à caixa de passagem. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
5.16. LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITÁRIOS 
 

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

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

Todas as louças (portas toalhas, saboneteiras, papeleiras, caixas de descargas) serão 
aprovadas pela fiscalização. 

Serão fornecidos e instalados barra de apoio inox nos banheiro PCD conforme projeto. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (uni) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
5.17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

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

Os disjuntores utilizados no quadro de distribuição devem ser DIN, fabricante GE ou Similar. 
As tomadas universais deverão ser da Perlex ou Similar. 
Todos os interruptores devem ser para 10A–250 v, Fab. Perlex ou Similar, instalados em caixas de 

PVC 4” x 2”. 
As luminárias serão do tipo calha de sobrepor, com 1 lâmpada tubular de 36w, do tipo plafon em 

plástico de 15w. 
Deverão ser fornecidos e instalados cabos condutores de cobre com isolamentos e nus, conforme 

projeto.  
Todos os eletrodutos serão de PVC (normatizados), Fabricação Tigre, hidrosol ou Similar, flexível 

corrugado, respectivos diâmetros e bitolas indicados no projeto e conforme a planilha de quantidades. 
A haste de aterramento copperweld com conector e dimensões de 5/8’’ x 3,00 m, conforme o projeto. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (uni) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
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5.18. CLIMATIZAÇÃO 
 

Será executado a climatização do bloco administrativo com as instalações de pontos p/ar 
condicionado (tubulação cj.airstop e fiação), pontos de dreno p/ Split (10m), eletrodutos, caixas, 
disjuntores, cabos. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (uni) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 
concluído segundo cronograma. 
 
5.19. REDE LÓGICA 
 

Será executado a instalação de lógica do bloco administrativo com as instalações de Ponto 
elétrico estabilizado (incl. eletr.cx.,fiação e tomada), Ponto de logica - UTP (c/ instalação aparente), 
Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx.,fiaçao e tomada), Protetor de surto para linha telefônica, Rack 19" 05 
U/A, Switch 24 portas, Patch cable M8V cat 6e 1,5m. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (uni) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
5.20. INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO 
 

O projeto de combate e prevenção de incêndios do prédio segue os princípios das Normas da 
ABNT e as prescrições dos fabricantes dos diversos materiais e equipamentos.  

Os extintores portáteis de incêndio serão do tipo Pó ABC de 6,0kg, com alcance do jato de 2,5m 
e tempo de descarga de 25 segundos, sendo fabricado com selo de certificação do Organismo 
Credenciado pelo INMETRO.  
            O sistema de iluminação de emergência será de um conjunto de blocos autônomos (instalação 
fixa), constituído de um único invólucro adequado, contendo lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou 
similares com fonte de energia com carregador e controles de supervisão, com autonomia mínima de 
120 minutos de funcionamento. O sistema de iluminação de emergência adotado para edificação será de 
conjunto de blocos autônomos, com função de aclaramento e com uma autonomia de 120 minutos, 
conforme a Norma da ABNT, NBR 10898. 
           As placas de sinalização serão confeccionadas em chapas ou películas a serem fixadas 
posteriormente nos locais apropriados, podendo o material ser rígido ou maleável constituído por chapas 
metálicas, plástico, lâminas melamínicas, placas de PVC, poliestireno ou películas de PVC desde que 
todos sejam fotoluminescentes. 
          Os extintores serão locados na edificação, com a função de combater os princípios de incêndio, 
sendo o agente extintor escolhido conforme a categoria do material que será extinto o fogo, conforme a 
NBR 12693 da ABNT. 
         As placas de sinalização dos equipamentos e de indicação de proibição, comando e salvamento 
serão locadas na edificação, com a função de orientação dos ocupantes da mesma no caso de um 
incêndio e também durante o seu, sendo as placas escolhidas conforme as seguintes normas da ABNT: 
NBR 13434, NBR 13435, NBR 13437. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (uni) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 

5.21. LIMPEZA FINAL 
 
A contratada deverá efetuar a limpeza diária da obra para que não atrapalhe as atividades nos 

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

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

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

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

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

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

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

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

perfeito funcionamento dos mesmos e o estado das lâmpadas. 
Todas as esquadrias deverão ser convenientemente limpas, polidas e lubrificadas as dobradiças, 

trincos e fechaduras. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (uni) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
6. BLOCO RECREIO 
 
6.1. DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 
 

Serão executados as demolições e retiradas: da estrutura em madeira da cobertura e retirada de 
telhas e forro, a demolição do piso cimentado, piso cerâmico, revestimento de paredes, louças sanitárias, 
pontos elétricos, luminárias e ventiladores, conforme projeto, Todo o volume de entulho gerado pela 
demolição e retiradas da área terá destino a ser definido pela fiscalização. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (uni) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
6.2. MOVIMENTO DE TERRA 
 

 Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento: 
 

O aterro deverá ser de material de boa qualidade, do tipo arenoso, compactado manualmente 
em camadas máximas de 10 cm, molhando-se com água durante a execução. Depois de concluído 
deverá apresentar compactação igual ou superior a 90% do procto normal. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
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 Escavação manual até 1.50m de profundidade: 
 

Os trabalhos de escavação deverão ser executados com cuidados especiais, a fim de resguardar 
as estruturas por ventura existentes no terreno, de possíveis danos causados por carregamentos 
exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipamentos que forem utilizados. A 
escavação será executada de forma manual até h = 1,50m utilizando enxadas, pás, cavadores e etc. 

 Antes de iniciar a escavação, o executante deverá informar-se a respeito de galerias, 
canalizações e cabos, na área onde serão realizados os trabalhos. 
 A escavação do solo e a retirada do material serão executados manualmente, obedecendo aos 
critérios de segurança recomendados. NORMAS TÉCNICAS NBR 12266 - Projeto e execução de valas 
para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana. NR-18 - Condições e meio 
ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura 
NBR 9061 - Segurança de escavação a céu aberto. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 

 Reaterro compactado: 
 
Os trabalhos de reaterro deverão ser executados com material de proveniente das escavações, 

sem matéria orgânica em camadas, devidamente molhadas e apiloadas, manualmente, devendo ser 
executado após a limpeza e esgotamento das cavas de fundação. 

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

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

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
6.3. FUNDAÇÕES 

 

 Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br.: 
 
As vigas de baldrame em concreto armado deverão seguir as especificações de projeto e as 

seguintes recomendações complementares: 
O alicerce será executado em concreto ciclópico, no traço 1:8, cimento e areia. 
O cimento utilizado será poty, Nassau, zebu ou similar CP II – Z32. 
Pedra preta. 
Areia com granulometria média. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 

 Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração: 
 

O concreto a ser utilizado será da classe especificada em projeto. Em nenhum caso será lançado 
concreto que apresente sinais de pega iniciada, ou que tenha sido misturado mais de uma hora antes, e 
a altura máxima admitida para lançamento em queda é de 2,00m. Se a peça ultrapassar esse limite, 
admite-se a utilização de meio adequado, como funil ou tromba, ou lançamento através de janela lateral.    



 

 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA 

34 

 

Enquanto estiver sendo lançado, e imediatamente após o lançamento, será procedido o 
adensamento mecânico (vibração) durante o tempo necessário, de modo a preencher todos os recantos 
da forma e envolver completamente a armadura, adquirindo a melhor consistência. É importante evitar a 
vibração da armadura; caso contrário resultará em diminuição da aderência. 
Os elementos estruturais como pilares, vigas serão executados em concreto armado, Fck 25 MPa, com 
cimento, areia e seixo. 

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

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

O cimento utilizado será Poty, Nassau, Zebu ou similar  
Areia com granulometria média. 
O seixo utilizado será de granulometria média. 
O concreto utilizado será de Fck 25 MPa. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 

 Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma): 
 

O concreto a ser utilizado será da classe especificada em projeto. Em nenhum caso será lançado 
concreto que apresente sinais de pega iniciada, ou que tenha sido misturado mais de uma hora antes, e 
a altura máxima admitida para lançamento em queda é de 2,00m. Se a peça ultrapassar esse limite, 
admite-se a utilização de meio adequado, como funil ou tromba, ou lançamento através de janela lateral.    

Enquanto estiver sendo lançado, e imediatamente após o lançamento, será procedido o 
adensamento mecânico (vibração) durante o tempo necessário, de modo a preencher todos os recantos 
da forma e envolver completamente a armadura, adquirindo a melhor consistência. É importante evitar a 
vibração da armadura; caso contrário resultará em diminuição da aderência. 
Os elementos estruturais como pilares, vigas serão executados em concreto armado, Fck 25 MPa, com 
cimento, areia e seixo. 

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

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

O cimento utilizado será Poty, Nassau, Zebu ou similar  
Areia com granulometria média. 
O seixo utilizado será de granulometria média. 
O concreto utilizado será de Fck 25 MPa. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
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6.4. ESTRUTURAL 
 
6.4.1. CONCRETO 

 

 Concreto armado Fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento): 
 

O concreto a ser utilizado será da classe especificada em projeto. Em nenhum caso será lançado 
concreto que apresente sinais de pega iniciada, ou que tenha sido misturado mais de uma hora antes, e 
a altura máxima admitida para lançamento em queda é de 2,00m. Se a peça ultrapassar esse limite, 
admite-se a utilização de meio adequado, como funil ou tromba, ou lançamento através de janela lateral.    

Enquanto estiver sendo lançado, e imediatamente após o lançamento, será procedido o 
adensamento mecânico (vibração) durante o tempo necessário, de modo a preencher todos os recantos 
da forma e envolver completamente a armadura, adquirindo a melhor consistência. É importante evitar a 
vibração da armadura; caso contrário resultará em diminuição da aderência. 
Os elementos estruturais como pilares, vigas serão executados em concreto armado, Fck 25 MPa, com 
cimento, areia e seixo. 

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

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

O cimento utilizado será Poty, Nassau, Zebu ou similar  
Areia com granulometria média. 
O seixo utilizado será de granulometria média. 
O concreto utilizado será de Fck 25 MPa. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
6.5. IMPERMEABILIZAÇÃO 
 

 Impermeabilização de reservatórios: 
 

Como preparo prévio, limpar a superfície e chapiscá-la com um adesivo de alto desempenho para 
argamassas e chapiscos, como o BIANCO ou similar. Aguardar no mínimo 03 dias para aplicação do 
revestimento. O revestimento deve ser feito no traço 1:3 (cimento: areia média peneirada) e usar, além 
da água, 2,0 litros do Vedacit para cada saco de cimento de 50 kg. Aplicar uma camada de revestimento 
com espessura mínima de 1,5 cm de argamassa com Vedacit sobre o chapisco, descer o revestimento 
lateralmente por, no mínimo, 15 cm. Nunca queimar e alisar com desempenadeira ou colher de pedreiro. 
Aguardar a secagem da argamassa por, no mínimo, três dias e aplicar duas demãos de uma emulsão 
asfáltica à base de água ou solvente, como o Neutrol, Neutrol Acqua ou similar. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
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6.6. PAREDES E PAINEIS 
 

 Alvenaria tijolo de barro a cutelo: 
 

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

Todas as alvenarias e superfícies de concreto armado serão chapiscadas com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3. 

Todas as paredes internas e externas serão revestidas com massa única. As paredes antes do início 
da massa única deverão estar com as tubulações que por ela devam passar, concluídas, chapiscadas, 
mestradas e deverão ser convenientemente molhadas.  

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

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

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

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

A massa única deverá ser iniciada somente depois de concluídos os serviços a seguir indicados, 
obedecendo seus prazos mínimos:  

- 24 horas após a aplicação do chapisco;  
- 4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto.  
O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências dispostos de forma tal 

que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira, geralmente régua de 
alumínio, a ser utilizada. Nesses pontos, deverão ser fixados cacos planos de material cerâmico ou 
taliscas de madeira usando-se, para tanto, argamassa idêntica à que será empregada no revestimento.  

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

O emboço, ou massa grossa, é uma camada cuja principal função é a regularização da superfície de 
alvenaria, devendo apresentar espessura de 10,0mm. 

O mesmo é aplicado diretamente sobre a base previamente preparada com chapisco e se destina a 
receber as camadas posteriores do revestimento.  

Para tanto deve apresentar porosidade e textura superficiais compatíveis com a capacidade de 
aderência do acabamento final previsto. Ambas são características determinadas pela granulometria dos 
materiais e pela técnica de execução.  

O emboço será executado com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, aditivo plastificante de fabricação 
industrial), e será aplicado somente nas paredes que receberão acabamento em cerâmica.             Estas 
paredes não deverão receber a massa única. 

O emboço só será iniciado após a completa pega das argamassas das alvenarias e chapiscos e 
depois de embutidos e testados todas as canalizações que por ele deverão passar, bem como a 
colocação dos caixilhos. Deverá ser fortemente comprimido contra as superfícies a fim de garantir sua 
perfeita aderência. A espessura do emboço não deverá ultrapassar a 10,0mm.  

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

As superfícies indicadas receberão acabamento de revestimento cerâmico será tipo grês ou semi-
grês de dimensões 25x35cm, conforme projeto. 
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Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
6.7. COBERTURA 
 
6.7.1. ESTRUTURA 
 

 Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada: 
 

A cobertura da passarela a ser construída deverá ser estruturada por peças de madeira de lei de 
primeira qualidade, secas, isentas de brocas, fendas ou outros defeitos que comprometam a sua 
resistência, não sendo aceitas também, todas as peças que apresentarem sinais de empenamento. 

A espécie da madeira será Maçaranduba, Angelim vermelho ou similar, sendo que a opção 
escolhida deverá constar na proposta. 

As peças da estrutura de madeira serão montadas seguindo a conformação sugerida pelo 
projeto executivo nas dimensões abaixo: 
-caibros de 6x12cm; 
-terças e linhas de 8x16cm; 
-pontaletes 8x8cm; 
-sarrafos 3x5cm. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
6.7.2. TELHAMENTO 
 

 Cobertura - telha Plan: 
 

A qualidade da telha deve estar em conformidade com as normas da ABNT. 
As telhas serão do tipo capa-canal, fabricante Brasilit ou similar, fixadas na estrutura da cobertura 
obedecendo às especificações técnicas do fabricante. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
6.7.3. CALHAS E CUMEEIRAS 
 

 Cumeeira de barro: 
 
Os capotes utilizados na cumeeira serão adequados às telhas utilizadas na cobertura e 

obedecendo as especificações do fabricante. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 

 Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia): 
 

Todos os beirais e cumeeiras serão encaliçados com cimento e areias no traço 1:2:9. 
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Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
6.8. IMPERMEABILIZAÇÕES/ TRATAMENTOS 
 

 Imunização para madeira: 
 

O madeiramento estrutural (tesoura, terças, caibros, ripas, etc.) deverá ser previamente 
imunizado com produto específico para esse fim e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Execução e pintura com substância tóxica. Quando a madeira é seca, a aderência é boa, 
podendo haver até 1,0 mm de penetração. Geralmente usa-se creodoto, piche ou alcatrão. 

Poderá se executar a imunização por imersão, colocando-se a madeira em tanques com a 
substância tóxica, durante certo tempo, que varia com a espessura da peça e com o imunizante. 
Geralmente usa-se o bicloreto de mercúrio. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
6.9. ESQUADRIA 
 
6.9.1. MADEIRA 
 

 Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar: 
 

A porta em madeira será executada segundo técnica para trabalhos deste gênero e obedecerão 
rigorosamente as indicações constantes nos projetos, detalhes especiais e especificações gerais. Os 
tipos e dimensões básicas obedecerão rigorosamente o projeto de arquitetura, devendo ser confirmados 
todos os vãos na obra antes da fabricação. A madeira deverá ser de lei, bem seca, isenta de partes 
brancas, carunchos e brocas, sem nós ou fendas, que comprometam a sua durabilidade e aparência. Os 
caixilhos das esquadrias de madeira serão do tipo aduela e alizar com dimensões mínimas de 
750x100cm. As folhas terão couçoeiras com 10,0cm de largura e pinázios com 8,0cm de largura, sendo 
que o último pinázio terá 15,0cm de largura. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
6.9.2. FERRO 
 

 Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva): 
 

Os serviços de serralheira serão executados de acordo com as normas indicadas para esse tipo 
de serviço e conforme detalhes definidos pelo projeto de arquitetura, os quais constam desenhos 
básicos, dimensões, materiais e as especificações particulares das esquadrias e similares. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
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 Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva): 
 

Os serviços de serralheira serão executados de acordo com as normas indicadas para esse tipo 
de serviço e conforme detalhes definidos pelo projeto de arquitetura, os quais constam desenhos 
básicos, dimensões, materiais e as especificações particulares das esquadrias e similares. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 

 Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva): 
 

Os serviços de serralheira serão executados de acordo com as normas indicadas para esse tipo 
de serviço e conforme detalhes definidos pelo projeto de arquitetura, os quais constam desenhos 
básicos, dimensões, materiais e as especificações particulares das esquadrias e similares. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
6.9.3. OUTROS MATERIAIS 
 

 Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens: 
 

As esquadrias serão de alumínio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vãos requadrados e 
nivelados com o contramarco.  
- Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante. 

A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as 
alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. 
Observar também os seguintes pontos: 

Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser preenchida com 
argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas de alumínio ou gabarito, amarrados 
nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a execução do chumbamento. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 

 Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm: 
 

Nos locais indicados em projeto serão instaladas, juntamente com suas ferragens específicas, nas 
cores e dimensões detalhadas no material gráfico, esquadrias em vidro temperado e=08 mm, cor verde, 
fabricação BLINDEX ou similar. Estes elementos deverão, preferencialmente, ser executados por 
empresa especializada. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
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6.10. REVESTIMENTO 
 

 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3: 
 

Todas as paredes de alvenaria e superfícies de concreto armado, serão chapiscadas com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

Se for usar produto industrializado (SIKA CHAPISCO OU SIMILAR) no processo de chapiscagem, 

seguir as orientações do fabricante. 

O cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar CP II – Z32. 

Areia com granulometria media. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 

 Reboco com argamassa no traço 1:3 - p/ epóxi: 
 

Como preparo prévio, limpar a superfície e chapiscá-la com um adesivo de alto desempenho para 
argamassas e chapiscos, como o BIANCO ou similar. Aguardar no mínimo 03 dias para aplicação do 
revestimento. O revestimento deve ser feito no traço 1:3 (cimento: areia média peneirada) e usar, além 
da água, 2,0 litros do Vedacit para cada saco de cimento de 50 kg. Aplicar uma camada de revestimento 
com espessura mínima de 1,5 cm de argamassa com Vedacit sobre o chapisco, descer o revestimento 
lateralmente por, no mínimo, 15 cm. Nunca queimar e alisar com desempenadeira ou colher de pedreiro. 
Aguardar a secagem da argamassa por, no mínimo, três dias e aplicar duas demãos de uma emulsão 
asfáltica à base de água ou solvente, como o Neutrol, Neutrol Acqua ou similar. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 

 Revestimento Cerâmico Padrão Médio: 
 

As superfícies indicadas receberão acabamento de revestimento cerâmico será tipo grês ou 
semi-grês de dimensões, conforme projeto.  

Antes de iniciar o serviço de assentamento, verificar se todas as instalações elétricas e 
hidráulicas já foram executadas.  

A base de assentamento deve ser constituída de um emboço sarrafeado, devidamente curado. A 
superfície deve estar áspera, varrida e posteriormente umedecida.  

A argamassa de assentamento deve ser aplicada nas paredes e nas peças com o lado liso da 
desempenadeira. Em seguida, aplicar o lado dentado formando cordões para garantir a melhor 
aderência e nivelamento.  

As peças devem ser assentadas de forma a amassar os cordões, com juntas de espessura 
constante, não superiores a 2 mm, considerando prumo para juntas verticais e nível para juntas 
horizontais. Recomenda-se a utilização de espaçadores.  

Nos pontos de hidráulica e elétrica, os azulejos devem ser recortados e nunca quebrados; as 
bordas de corte devem ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. 
   

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
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6.11. RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 
 

 Rodapé de alta resistência (incl. polimento): 
 

Os rodapés receberão acabamento em de alta resistência (Korodur), com altura de 7 cm, deverão 
ser assentes nas paredes de maneira que não se veja a camada de argamassa de fixação. 
  

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 

 Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm: 
 

As soleiras serão em granito preto polido, conforme especificação em projeto, de espessura 2 
cm. As medidas dos vãos deverão ser efetuadas na obra depois de prontos. As pedras, isentas de 
quebras e rachaduras, terão, cada uma, largura igual à espessura da parede onde será aplicada, e seu 
comprimento total será de 4 cm maior que o vão ao qual se destina (transpasses de 2 cm para cada 
lado). Serão fixadas com argamassa no traço 1:4, composta de cimento e areia. A CONTRATADA 
deverá tomar cuidados quando da medição dos vãos para colocação das soleiras, pois não será 
admitido o corte das pedras no local da obra. Antes da compra, a CONTRATADA apresentará uma 
amostra do material a ser adquirido, solicitando a aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Nos vãos das janelas e balancins, serão assentados peitoris em peças de granito preto polido, 
de acordo com o projeto. As pedras, isentas de quebras e rachaduras, terão, cada uma, largura 2 cm 
maior que a espessura da parede onde será aplicada (transpasses de 2 cm para cada lado), e seu 
comprimento total será de 4 cm maior que o vão ao qual se destina (transpasses de 2 cm para cada 
lado). Serão fixadas com argamassa no traço 1:4, composta de cimento e areia.  

A CONTRATADA deverá tomar cuidados quando da medição dos vãos para colocação das 
soleiras, pois não será admitido o corte das pedras no local da obra.  
Antes da compra, a CONTRATADA apresentará uma amostra do material a ser adquirido, solicitando a 
aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
6.12. PISOS 
 

 Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca): 
 

O terreno no local destinado às calçadas, deve ser regularizado, promovendo-se a remoção de 
material orgânico, expansivo ou de baixo suporte. A camada superficial dos cortes na espessura de 
0.20m ou as camadas de aterro também cada uma no máximo com 0.20cm de espessura serão 
devidamente compactadas para conformação adequada às cotas do PROJETO. 

O terreno natural, nos locais onde não houve aterro compactado, também será compactado 
manualmente na espessura de 0.20m. 
Sobre o terreno devidamente compactado e conformado, será executada uma camada de lastro de 
concreto com 5cm de espessura, no traço 1:4:8, já com declividade de 0.5% prevista para a calçada e 
para o escoamento das águas superficiais. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
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 Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo: 
 

Os pisos indicados receberão uma camada impermeabilizadora em concreto ciclópico com SIKA 
01 ou produto Similar, na dosagem especificada pelo fabricante. 
  O cimento utilizado será Poty, Nassau, Zebu ou similar CP II – Z32 e a areia com granulometria 
media. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 

 Camada regularizadora no traço 1:4: 
 

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

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

A referida camada dará o caimento do piso acabado de acordo com a seguinte relação: 
- Áreas secas: ≤ 0,5%; 
- Áreas molhadas: 0,5%≤x≤1,5% em direção ao ralo ou à porta de saída; e 
- Boxes de banheiros: 1,5%≤x≤2,5% em direção ao ralo. O cimento utilizado será Poty, Nassau, 
Zebu ou similar CP II – Z32. 
Areia com granulometria média ou grossa. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 

 Cerâmica anti-derrapante: 
 

Os pisos determinados em projeto receberão acabamento em lajota cerâmica, antiderrapante, 
PEI IV, Tipo A, fabricante Porto Rico, Cecrisa ou Similar, a lajota deverá ser aprovada pela fiscalização. 

A superfície para assentamento do piso cerâmico deverá estar limpa, com toda a poeira e 
partículas soltas removidas, e em seguida será executado o umedecimento do piso.  

Marcar os níveis do piso final junto às paredes, com o auxílio de mangueira de nível e trena 
Metálica.  

Esticar uma linha de nylon ou régua de alumínio nos dois sentidos do piso e assentar a primeira 
fiada de cada sentido considerando o mínimo possível de recortes nas peças, as demais fiadas deverão 
obedecer ao alinhamento das primeiras.  

Os cortes das peças devem ser executados antes da aplicação da argamassa de assentamento, 
devendo ser feitos por meio de serra elétrica com disco adiamantado e/ou riscador manual provido de 
broca de vídea. 

Aplicar a argamassa comprimindo-a contra o substrato com o lado liso da desempenadeira de 
aço, e depois com o lado dentado, formando cordões. Para o caso de peças grandes (área superior 30 x 
30 cm ou conforme orientação do fabricante), verificar a necessidade da execução de dupla colagem, ou 
seja, deve ser espalhada argamassa colante também sobre o fundo da peça, antes do assentamento. 

Assentar as peças cerâmicas, ajustando-se o posicionamento das peças, podendo utilizar o 
auxílio de espaçadores plásticos em X. 

Verificar constantemente o caimento com o auxílio de um nível de bolha. 
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Em ambientes fechados por paredes ou muretas recomenda-se a colocação de rodapé em todo 
o contorno do piso acabado, nivelado e superposto ao mesmo com altura mínima de 70mm. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 

 Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. Camada regularizadora: 
 

Os pisos indicados em projeto receberão acabamento em korodur. É necessária a aplicação de 
juntas plásticas formando painéis quadrados, fixadas com argamassa de cimento e areia e granitina, 
sobre o contra piso (laje, concreto simples). Para execução do revestimento em granitina, o contra piso 
deverá ser muito bem limpo e lavado. Após isso, são colocados os perfis plásticos ou metálicos para 
posterior fundição de argamassa de granitina, de maneira a se posicionar nivelado e aprumado ao 
acabamento do piso. A dimensão das juntas deve ser determinada conforme granulometria das pedras 
ou conforme indicado no projeto. Os revestimentos em granitina devem ser executados em painéis de 
1,20 x 1,20m, no máximo, limitados por juntas secas ou em perfilados de latão, plástico, alumínio ou 
materiais similares. A modulação de 1,00 x 1,00m garante melhor planicidade do piso. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
6.13. FORRO 
 

 Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC: 
 

Todo o Barroteamento deverá ser executado com madeira de pinheiro, com dimensões mínimas 
1” x 2” perfeitamente fixadas à estrutura do telhado, tendo a face inferior aplainada. O Barroteamento 
deverá ser perfeitamente nivelado em sua face inferior, e o distanciamento entre as peças não deverá 
ser superior a 60 cm. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 

 

 Forro em lambri de PVC: 
 

Elementos de recobrimento interno sob as coberturas, visando a isolamento térmico e/ou 
acústico; utilizados também para embutir tubulações em determinados ambientes; aplicação em diversos 
materiais. 

A estrutura para fixação será composta de lambris de PVC dimensões 200x6000 mm, em painéis 
lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, obedecendo o projeto executivo. 

Os pendurais devem ser constituídos por perfis rígidos com resistência adequada para sustentar 
o sistema de fixação do forro; devem ser fixados à estrutura existente (laje ou estrutura de cobertura) e 
aos elementos da estrutura de fixação. Deverão ser instalados a prumo sem exercer pressão em 
revestimento de dutos e outras tubulações. 

No caso de haver necessidade de algum pendural ser instalado obliquamente, por eventuais 
desvios, deve-se colocar outro, partindo do mesmo ponto da estrutura de sustentação do forro, de modo 
a anular a componente horizontal criada. A seção mínima do perfil para estrutura em madeira primária ou 
secundária deve ser de 25x50mm. Os perfis de PVC deverão ser fixados por rebites, presilhas ou outro 
elemento que garanta a fixação dos perfis a estrutura de sustentação e que sejam devidamente 
protegidos contra corrosão (galvanizados). No caso de uso de rebite é necessária a utilização de arruela 
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para melhor fixação. Se a fixação for por meio de presilhas, suas garras devem ser dobradas de modo a 
permitir a perfeita fixação do forro à estrutura secundária. No caso de utilização de pregos para fixação 
em estrutura de madeira, somente utilizar material galvanizado de ótima qualidade de modo a evitar o 
aparecimento de manchas de oxidação no forro. 

Para arremates utilizar perfis em PVC rígido de qualidade e durabilidade compatíveis com as dos 
perfis que constituem o forro (utilizar perfis de arremate e junção de acordo com o fabricante). Nos 
cantos das paredes, os perfis de arremate devem ser cortados com abertura equivalente à metade do 
ângulo entre paredes. A instalação de luminárias não deve comprometer o desempenho do forro. As 
luminárias não devem ser fixadas diretamente nos perfis de PVC, devem ser instaladas de forma que os 
elementos das estruturas auxiliar ou de fixação não sofram cargas excêntricas. 

Os elementos que sustentam luminárias integradas ao forro não devem apresentar rotação 
superior a 2 graus. 

As luminárias não devem ocasionar carga que exceda o limite de deslocamento da estrutura de 
sustentação. Nesses casos, a luminária deverá ser sustentada por pendurais suplementares. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
6.14. PINTURA 
 
6.14.1. ESMALTE 
 

 Esmalte s/ ferro (superf. lisa): 
 

Características: Tinta esmalte sintético Premium fosco; Fundo anticorrosivo para metais ferrosos 
(zarcão); Lixa em folha para ferro, número 150; Removedor de tinta óleo/ esmalte verniz. A pintura de 
superfícies metálicas será executada com tinta esmalte fosca em duas demãos, mediante preparo 
prévio: limpeza com solventes ou desengordurantes, lixamento, aplicação de 01 demão de fundo 
anticorrosivo. Garantir que não tenha nenhum ponto de corrosão na superfície para início do serviço. O 
material para pintura deve ser deve ser de boa qualidade, garantindo superfície homogênea e de 
fabricante idôneo. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 

 Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa: 
 

A preparação se fará com o lixamento e limpeza das superfícies, correção das imperfeições 
utilizando massa a óleo, lixamento para nivelamento para depois aplicar o verniz das marcas Coral, 
Suvinil ou Similar. Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à 
textura, tonalidade e brilho. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 

 Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada): 
 

Características: Tinta esmalte sintético Premium fosco; Fundo anticorrosivo para metais ferrosos 
(zarcão); Lixa em folha para ferro, número 150; Removedor de tinta óleo/ esmalte verniz. A pintura de 
superfícies metálicas será executada com tinta esmalte fosca em duas demãos, mediante preparo 
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prévio: limpeza com solventes ou desengordurantes, lixamento, aplicação de 01 demão de fundo 
anticorrosivo. Garantir que não tenha nenhum ponto de corrosão na superfície para início do serviço. O 
material para pintura deve ser deve ser de boa qualidade, garantindo superfície homogênea e de 
fabricante idôneo. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
6.14.2. ACRÍLICA 
 

 Acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador: 
 

Características: Tinta acrílica Premium fosco – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero 
estireno acrílico, fosca, linha Premium.  

Execução: Considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos; 
Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
qualquer aplicação; Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; Aplicar duas demãos de tinta 
com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. Informações 
complementares: Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu poder 
de cobertura e necessidade de um número menor de demãos, torna mais econômico o serviço de pintura 
que as demais. Sendo assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas econômica e 
Standard. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 

 Emassamento de parede c/ massa acrílica: 
 

Deverá ser aplicada e lixada massa ACRÍLICA da marca SUVINIL ou similar de mesma 
qualidade, de forma a obter superfície perfeitamente lisa, regular e limpa, pronta para receber pintura. 
 Deve ser aplicada com a desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície em camadas 
finas e sucessivas. Aplicada a 1ª demão, após um intervalo mínimo de três horas, a superfície deve ser 
lixada, com lixa de grão 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 2ª demão corrigindo o 
nivelamento e, após o período de secagem, proceder ao lixamento final. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
6.14.3. OUTRAS PINTURAS 
 

 Acrílica para piso: 
 

Características: Tinta acrílica Premium fosco – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero 
estireno acrílico, fosca, linha Premium.  

Execução: Considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos; 
Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
qualquer aplicação; Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; Aplicar duas demãos de tinta 
com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. Informações 
complementares: Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu poder 
de cobertura e necessidade de um número menor de demãos, torna mais econômico o serviço de pintura 
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que as demais. Sendo assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas econômica e 
Standard. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
6.15. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIS 
 
6.15.1. ÁGUA FRIA (TUBOS, VÁLVULAS E RESGITROS) 
 

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

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

Será fornecido e instalado Registro de Gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e 
canopla conforme projeto hidros sanitário. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
6.15.2. ESGOTO (TUBOS, SUMIDOUROS E CAIXAS) 
 

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

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

Serão executadas caixas de inspeção e gordura em dimensões especificadas em projeto 
executivo com fundo de brita e tampa em concreto. As caixas sifonadas serão em PVC. 

As instalações de esgotos sanitários compreendem as canalizações primárias e secundárias, 
ligadas a uma fossa séptica, a ser construída nas proximidades da edificação, conforme indicado na 
planta de situação. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (uni) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
6.15.3. ÁGUAS PLUVIAIS 
 

 Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente: 
 

Deverá ser executada também em alvenaria a canaleta vertedoura para escoamento e saída dos 
efluentes já filtrados em direção à caixa de passagem. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
6.16. LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITÁRIOS 
 

As louças, metais e acessórios serões da marca Deca, ou similar. O fabricante deverá manter 
assistência técnica autorizada local (no estado do Pará), com peças de reposição.  
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As posições relativas das diferentes peças serão, para cada caso, resolvidas na obra pela 
Fiscalização, devendo, contudo, orientar-se pelas indicações constantes nos desenhos do projeto. 

Todas as louças (portas toalhas, saboneteiras, papeleiras, caixas de descargas) serão 
aprovadas pela fiscalização. 
Serão fornecidos e instalados barra de apoio inox nos banheiro PCD conforme projeto. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (uni) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
6.17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

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

Os disjuntores utilizados no quadro de distribuição devem ser DIN, fabricante GE ou Similar. 
As tomadas universais deverão ser da Perlex ou Similar. 
Todos os interruptores devem ser para 10A–250 v, Fab. Perlex ou Similar, instalados em caixas de 

PVC 4” x 2”. 
Deverão ser fornecidos e instalados cabos condutores de cobre de com isolamentos e nus, 

conforme projeto.  
Todos os eletrodutos serão de PVC (normatizados), Fabricação Tigre, hidrosol ou Similar, flexível 

corrugado, respectivos diâmetros e bitolas indicados no projeto e conforme a planilha de quantidades. 
A haste de aterramento copperweld com conector e dimensões de 5/8’’ x 3,00 m, conforme o projeto. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (uni) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
6.18. INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO 
 

O projeto de combate e prevenção de incêndios do prédio segue os princípios das Normas da 
ABNT e as prescrições dos fabricantes dos diversos materiais e equipamentos.  

Os extintores portáteis de incêndio serão do tipo Pó ABC de 6,0kg, com alcance do jato de 2,5m 
e tempo de descarga de 25 segundos, sendo fabricado com selo de certificação do Organismo 
Credenciado pelo INMETRO.  
            O sistema de iluminação de emergência será de um conjunto de blocos autônomos (instalação 
fixa), constituído de um único invólucro adequado, contendo lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou 
similares com fonte de energia com carregador e controles de supervisão, com autonomia mínima de 
120 minutos de funcionamento. O sistema de iluminação de emergência adotado para edificação será de 
conjunto de blocos autônomos, com função de aclaramento e com uma autonomia de 120 minutos, 
conforme a Norma da ABNT, NBR 10898. 
           As placas de sinalização serão confeccionadas em chapas ou películas a serem fixadas 
posteriormente nos locais apropriados, podendo o material ser rígido ou maleável constituído por chapas 
metálicas, plástico, lâminas melamínicas, placas de PVC, poliestireno ou películas de PVC desde que 
todos sejam fotoluminescentes. 
          Os extintores serão locados na edificação, com a função de combater os princípios de incêndio, 
sendo o agente extintor escolhido conforme a categoria do material o qual será extinto o fogo, conforme 
a NBR 12693 da ABNT. 
         As placas de sinalização dos equipamentos e de indicação de proibição, comando e salvamento 
serão locadas na edificação, com a função de orientação dos ocupantes da mesma no caso de um 
incêndio e também durante o seu, sendo as placas escolhidas conforme as seguintes normas da ABNT: 
NBR 13434, NBR 13435, NBR 13437. 
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Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (uni) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
6.19. LIMPEZA DE OBRA 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

perfeito funcionamento dos mesmos e o estado das lâmpadas. 
Todas as esquadrias deverão ser convenientemente limpas, polidas e lubrificadas as dobradiças, 

trincos e fechaduras. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
7. BLOCOS DE SALAS DE AULA 
 
7.1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
 

Serão executados as demolições e retiradas: da estrutura em madeira da cobertura e retirada de 
telhas e forro, a demolição do piso cimentado, piso cerâmico, revestimento de paredes, pontos elétricos, 
luminárias e ventiladores, conforme projeto, Todo o volume de entulho gerado pela demolição e retiradas 
da área terá destino a ser definido pela fiscalização. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
7.2. MOVIMENTO DE TERRA 
 

 Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento: 
 

O aterro deverá ser de material de boa qualidade, do tipo arenoso, compactado manualmente 
em camadas máximas de 10 cm, molhando-se com água durante a execução. Depois de concluído 
deverá apresentar compactação igual ou superior a 90% do procto normal. 
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Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 

 Escavação manual até 1.50m de profundidade: 
 

Os trabalhos de escavação deverão ser executados com cuidados especiais, a fim de resguardar 
as estruturas por ventura existentes no terreno, de possíveis danos causados por carregamentos 
exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipamentos que forem utilizados. A 
escavação será executada de forma manual até h = 1,50m utilizando enxadas, pás, cavadores e etc. 

 Antes de iniciar a escavação, o executante deverá informar-se a respeito de galerias, 
canalizações e cabos, na área onde serão realizados os trabalhos. 
 A escavação do solo e a retirada do material serão executados manualmente, obedecendo aos 
critérios de segurança recomendados. NORMAS TÉCNICAS NBR 12266 - Projeto e execução de valas 
para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana. NR-18 - Condições e meio 
ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura 
NBR 9061 - Segurança de escavação a céu aberto. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 

 Reaterro compactado: 
 
Os trabalhos de reaterro deverão ser executados com material de proveniente das escavações, 

sem matéria orgânica em camadas, devidamente molhadas e apiloadas, manualmente, devendo ser 
executado após a limpeza e esgotamento das cavas de fundação. 

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

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

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
7.3. FUNDAÇÕES 
 

 Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração: 
 

O concreto a ser utilizado será da classe especificada em projeto. Em nenhum caso será lançado 
concreto que apresente sinais de pega iniciada, ou que tenha sido misturado mais de uma hora antes, e 
a altura máxima admitida para lançamento em queda é de 2,00m. Se a peça ultrapassar esse limite, 
admite-se a utilização de meio adequado, como funil ou tromba, ou lançamento através de janela lateral.    

Enquanto estiver sendo lançado, e imediatamente após o lançamento, será procedido o 
adensamento mecânico (vibração) durante o tempo necessário, de modo a preencher todos os recantos 
da forma e envolver completamente a armadura, adquirindo a melhor consistência. É importante evitar a 
vibração da armadura; caso contrário resultará em diminuição da aderência. 
Os elementos estruturais como pilares, vigas serão executados em concreto armado, Fck 25 MPa, com 
cimento, areia e seixo. 

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

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

O cimento utilizado será Poty, Nassau, Zebu ou similar  
Areia com granulometria média. 
O seixo utilizado será de granulometria média. 
O concreto utilizado será de Fck 25 MPa. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
7.4. ESTRUTURA 
 
7.4.1. CONCRETO 
 

 Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma): 
 

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

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

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

O cimento utilizado será Poty, Nassau, Zebu ou similar  
Areia com granulometria média. 
O seixo utilizado será de granulometria média. 
O concreto utilizado será de 25 MPa. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 

 Concreto armado Fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento): 
 

O concreto a ser utilizado será da classe especificada em projeto. Em nenhum caso será lançado 
concreto que apresente sinais de pega iniciada, ou que tenha sido misturado mais de uma hora antes, e 
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a altura máxima admitida para lançamento em queda é de 2,00m. Se a peça ultrapassar esse limite, 
admite-se a utilização de meio adequado, como funil ou tromba, ou lançamento através de janela lateral.    

Enquanto estiver sendo lançado, e imediatamente após o lançamento, será procedido o 
adensamento mecânico (vibração) durante o tempo necessário, de modo a preencher todos os recantos 
da forma e envolver completamente a armadura, adquirindo a melhor consistência. É importante evitar a 
vibração da armadura; caso contrário resultará em diminuição da aderência. 
Os elementos estruturais como pilares, vigas serão executados em concreto armado, Fck 25 MPa, com 
cimento, areia e seixo. 

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

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

O cimento utilizado será Poty, Nassau, Zebu ou similar  
Areia com granulometria média. 
O seixo utilizado será de granulometria média. 
O concreto utilizado será de Fck 25 MPa. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
7.5. PAREDES E PAINEIS 
 

 Alvenaria tijolo de barro a cutelo: 
 

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

Todas as alvenarias e superfícies de concreto armado serão chapiscadas com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3. 

Todas as paredes internas e externas serão revestidas com massa única. As paredes antes do início 
da massa única deverão estar com as tubulações que por ela devam passar, concluídas, chapiscadas, 
mestradas e deverão ser convenientemente molhadas.  

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

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

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

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

A massa única deverá ser iniciada somente depois de concluídos os serviços a seguir indicados, 
obedecendo seus prazos mínimos:  
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- 24 horas após a aplicação do chapisco;  
- 4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto.  
O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências dispostos de forma tal 

que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira, geralmente régua de 
alumínio, a ser utilizada. Nesses pontos, deverão ser fixados cacos planos de material cerâmico ou 
taliscas de madeira usando-se, para tanto, argamassa idêntica à que será empregada no revestimento.  

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

O emboço, ou massa grossa, é uma camada cuja principal função é a regularização da superfície de 
alvenaria, devendo apresentar espessura de 10,0 mm.  

O mesmo é aplicado diretamente sobre a base previamente preparada com chapisco e se destina a 
receber as camadas posteriores do revestimento.  

Para tanto deve apresentar porosidade e textura superficiais compatíveis com a capacidade de 
aderência do acabamento final previsto. Ambas são características determinadas pela granulometria dos 
materiais e pela técnica de execução.  

O emboço será executado com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, aditivo plastificante de fabricação 
industrial), e será aplicado somente nas paredes que receberão acabamento em cerâmica.             Estas 
paredes não deverão receber a massa única. 

O emboço só será iniciado após a completa pega das argamassas das alvenarias e chapiscos e 
depois de embutidos e testados todas as canalizações que por ele deverão passar, bem como a 
colocação dos caixilhos. Deverá ser fortemente comprimido contra as superfícies a fim de garantir sua 
perfeita aderência. A espessura do emboço não deverá ultrapassar a 10,0mm.  

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

As superfícies indicadas receberão acabamento de revestimento cerâmico será tipo grês ou semi-
grês de dimensões 25x35cm, conforme projeto. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
7.6. COBERTURA 
 
7.6.1. ESTRUTURA 
 

 Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada: 
 

A cobertura da passarela a ser construída deverá ser estruturada por peças de madeira de lei de 
primeira qualidade, secas, isentas de brocas, fendas ou outros defeitos que comprometam a sua 
resistência, não sendo aceitas também, todas as peças que apresentarem sinais de empenamento. 

A espécie da madeira será Maçaranduba, Angelim vermelho ou similar, sendo que a opção 
escolhida deverá constar na proposta. 

As peças da estrutura de madeira serão montadas seguindo a conformação sugerida pelo 
projeto executivo nas dimensões abaixo: 
-caibros de 6x12cm; 
-terças e linhas de 8x16cm; 
-pontaletes 8x8cm; 
-sarrafos 3x5cm. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
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7.6.2. TELHAMENTO 
 

 Cobertura - telha Plan: 
 

A qualidade da telha deve estar em conformidade com as normas da ABNT. 
As telhas serão do tipo capa-canal, fabricante Brasilit ou similar, fixadas na estrutura da 

cobertura obedecendo às especificações técnicas do fabricante. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
7.6.3. CALHAS E CUMEEIRAS 
 

 Cumeeira de barro: 
 

Os capotes utilizados na cumeeira serão adequados às telhas utilizadas na cobertura e 
obedecendo as especificações do fabricante. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 

 

 Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia): 
 

Todos os beirais e cumeeiras serão encaliçados com cimento e areias no traço 1:2:9. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
7.7. IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS 
 

 Imunização para madeira: 
 

O madeiramento estrutural (tesoura, terças, caibros, ripas, etc.) deverá ser previamente 
imunizado com produto específico para esse fim e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Execução e pintura com substância tóxica. Quando a madeira é seca, a aderência é boa, 
podendo haver até 1,0 mm de penetração. Geralmente usa-se creodoto, piche ou alcatrão. 

Poderá se executar a imunização por imersão, colocando-se a madeira em tanques com a 
substância tóxica, durante certo tempo, que varia com a espessura da peça e com o imunizante. 
Geralmente usa-se o bicloreto de mercúrio. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
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7.8. ESQUADRIA 
 
7.8.1. MADEIRA 
 

 Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar: 
 

A porta em madeira será executada segundo técnica para trabalhos deste gênero e obedecerão 
rigorosamente as indicações constantes nos projetos, detalhes especiais e especificações gerais. Os 
tipos e dimensões básicas obedecerão rigorosamente o projeto de arquitetura, devendo ser confirmados 
todos os vãos na obra antes da fabricação. A madeira deverá ser de lei, bem seca, isenta de partes 
brancas, carunchos e brocas, sem nós ou fendas, que comprometam a sua durabilidade e aparência. Os 
caixilhos das esquadrias de madeira serão do tipo aduela e alizar com dimensões mínimas de 
750x100cm. As folhas terão couçoeiras com 10,0cm de largura e pinázios com 8,0cm de largura, sendo 
que o último pinázio terá 15,0cm de largura. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
7.8.2. OUTROS MATERIAIS 
 

 Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm: 
 

Nos locais indicados em projeto serão instaladas, juntamente com suas ferragens específicas, 
nas cores e dimensões detalhadas no material gráfico, esquadrias em vidro temperado e=08 mm, cor 
verde, fabricação BLINDEX ou similar. Estes elementos deverão, preferencialmente, ser executados por 
empresa especializada. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
7.9. REVESTIMENTOS 
 

 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3: 
 

Todas as paredes de alvenaria e superfícies de concreto armado, serão chapiscadas com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

Se for usar produto industrializado (SIKA CHAPISCO OU SIMILAR) no processo de chapiscagem, 

seguir as orientações do fabricante. 

O cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar CP II – Z32. 

Areia com granulometria media. 
 
Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 

 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.: 
 

Como preparo prévio, limpar a superfície e chapiscá-la com um adesivo de alto desempenho para 
argamassas e chapiscos, como o BIANCO ou similar. Aguardar no mínimo 03 dias para aplicação do 
revestimento. O revestimento deve ser feito no traço 1:3 (cimento: areia média peneirada) e usar, além 
da água, 2,0 litros do Vedacit para cada saco de cimento de 50 kg. Aplicar uma camada de revestimento 
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com espessura mínima de 1,5 cm de argamassa com Vedacit sobre o chapisco, descer o revestimento 
lateralmente por, no mínimo, 15 cm. Nunca queimar e alisar com desempenadeira ou colher de pedreiro. 
Aguardar a secagem da argamassa por, no mínimo, três dias e aplicar duas demãos de uma emulsão 
asfáltica à base de água ou solvente, como o Neutrol, Neutrol Acqua ou similar. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
7.10. RODAPÉS, SOLEIRAS EPEITORIS 
 

 Rodapé de alta resistência (incl. polimento): 
 

Os rodapés receberão acabamento em de alta resistência (Korodur), com altura de 7 cm, 
deverão ser assentes nas paredes de maneira que não se veja a camada de argamassa de fixação. 

 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 

7.11. PISOS 
 

 Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca): 
 

O terreno no local destinado às calçadas, deve ser regularizado, promovendo-se a remoção de 
material orgânico, expansivo ou de baixo suporte. A camada superficial dos cortes na espessura de 
0.20m ou as camadas de aterro também cada uma no máximo com 0.20cm de espessura serão 
devidamente compactadas para conformação adequada às cotas do PROJETO. 

O terreno natural, nos locais onde não houve aterro compactado, também será compactado 
manualmente na espessura de 0.20m. 
Sobre o terreno devidamente compactado e conformado, será executada uma camada de lastro de 
concreto com 5cm de espessura, no traço 1:4:8, já com declividade de 0.5% prevista para a calçada e 
para o escoamento das águas superficiais. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 

 Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo: 
 

Os pisos indicados receberão uma camada impermeabilizadora em concreto ciclópico com SIKA 
01 ou produto Similar, na dosagem especificada pelo fabricante. 
  O cimento utilizado será Poty, Nassau, Zebu ou similar CP II – Z32 e a areia com granulometria 
media. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
 
 
 



 

 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA 

56 

 

 Cimentado liso c/ junta plástica: 
 

Em todas as áreas especificadas em projeto, será aplicado concreto magro, Fck 10 mpa, com 
juntas em plástica, réguas de 7,5 x 1 cm, formando quadros de, aproximadamente, 1,00 m x 1,00 m, 
nivelando o mesmo para perfeito escoamento de água. A superfície será levemente rugosa, com 

acabamento esponjado, com a finalidade de evitar escorregamentos. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 

 Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora: 
 

Os pisos indicados em projeto receberão acabamento em korodur. É necessária a aplicação de 
juntas plásticas formando painéis quadrados, fixadas com argamassa de cimento e areia e granitina, 
sobre o contra piso (laje, concreto simples). Para execução do revestimento em granitina, o contra piso 
deverá ser muito bem limpo e lavado. Após isso, são colocados os perfis plásticos ou metálicos para 
posterior fundição de argamassa de granitina, de maneira a se posicionar nivelado e aprumado ao 
acabamento do piso. A dimensão das juntas deve ser determinada conforme granulometria das pedras 
ou conforme indicado no projeto. Os revestimentos em granitina devem ser executados em painéis de 
1,20 x 1,20m, no máximo, limitados por juntas secas ou em perfilados de latão, plástico, alumínio ou 
materiais similares. A modulação de 1,00 x 1,00m garante melhor planicidade do piso. 
  

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
7.12. FORRO 
 

 Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC: 
 

Todo o Barroteamento deverá ser executado com madeira de pinheiro, com dimensões mínimas 
1” x 2” perfeitamente fixadas à estrutura do telhado, tendo a face inferior aplainada. O Barroteamento 
deverá ser perfeitamente nivelado em sua face inferior, e o distanciamento entre as peças não deverá 
ser superior a 60 cm. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 

 Forro em lambri de PVC: 
 

Elementos de recobrimento interno sob as coberturas, visando a isolamento térmico e/ou 
acústico; utilizados também para embutir tubulações em determinados ambientes; aplicação em diversos 
materiais. 

A estrutura para fixação será composta de lambris de PVC dimensões 200x6000 mm, em painéis 
lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, obedecendo o projeto executivo. 

Os pendurais devem ser constituídos por perfis rígidos com resistência adequada para sustentar 
o sistema de fixação do forro; devem ser fixados à estrutura existente (laje ou estrutura de cobertura) e 
aos elementos da estrutura de fixação. Deverão ser instalados a prumo sem exercer pressão em 
revestimento de dutos e outras tubulações. 

No caso de haver necessidade de algum pendural ser instalado obliquamente, por eventuais 
desvios, deve-se colocar outro, partindo do mesmo ponto da estrutura de sustentação do forro, de modo 
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a anular a componente horizontal criada. A seção mínima do perfil para estrutura em madeira primária ou 
secundária deve ser de 25x50 mm. Os perfis de PVC deverão ser fixados por rebites, presilhas ou outro 
elemento que garanta a fixação dos perfis a estrutura de sustentação e que sejam devidamente 
protegidos contra corrosão (galvanizados). No caso de uso de rebite é necessária a utilização de arruela 
para melhor fixação. Se a fixação for por meio de presilhas, suas garras devem ser dobradas de modo a 
permitir a perfeita fixação do forro à estrutura secundária. No caso de utilização de pregos para fixação 
em estrutura de madeira, somente utilizar material galvanizado de ótima qualidade de modo a evitar o 
aparecimento de manchas de oxidação no forro. 

Para arremates utilizar perfis em PVC rígido de qualidade e durabilidade compatíveis com as dos 
perfis que constituem o forro (utilizar perfis de arremate e junção de acordo com o fabricante). Nos 
cantos das paredes, os perfis de arremate devem ser cortados com abertura equivalente à metade do 
ângulo entre paredes. A instalação de luminárias não deve comprometer o desempenho do forro. As 
luminárias não devem ser fixadas diretamente nos perfis de PVC, devem ser instaladas de forma que os 
elementos das estruturas auxiliar ou de fixação não sofram cargas excêntricas. 

Os elementos que sustentam luminárias integradas ao forro não devem apresentar rotação 
superior a 2 graus. 
As luminárias não devem ocasionar carga que exceda o limite de deslocamento da estrutura de 
sustentação. Nesses casos, a luminária deverá ser sustentada por pendurais suplementares. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
7.13. PINTURA 
 
7.13.1. ESMALTE 
 

 Emassamento de parede p/ receber pintura PVA: 
 

Deverá ser aplicada e lixada massa ACRÍLICA da marca SUVINIL ou similar de mesma 
qualidade, de forma a obter superfície perfeitamente lisa, regular e limpa, pronta para receber pintura. 
 Deve ser aplicada com a desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície em camadas 
finas e sucessivas. Aplicada a 1ª demão, após um intervalo mínimo de três horas, a superfície deve ser 
lixada, com lixa de grão 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 2ª demão corrigindo o 
nivelamento e, após o período de secagem, proceder ao lixamento final. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
7.13.2. ACRÍLICA 
 

 Acrílica fosca int. e ext. sem massa c/ selador: 
 

Características: Tinta acrílica Premium fosco – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero 
estireno acrílico, fosca, linha Premium.  

Execução: Considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos; 
Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
qualquer aplicação; Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; Aplicar duas demãos de tinta 
com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. Informações 
complementares: Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu poder 
de cobertura e necessidade de um número menor de demãos, torna mais econômico o serviço de pintura 
que as demais. Sendo assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas econômica e 
Standard. 
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Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 

 Emassamento de parede c/ massa acrílica: 
 

Deverá ser aplicada e lixada massa ACRÍLICA da marca SUVINIL ou similar de mesma 
qualidade, de forma a obter superfície perfeitamente lisa, regular e limpa, pronta para receber pintura. 
 Deve ser aplicada com a desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície em camadas 
finas e sucessivas. Aplicada a 1ª demão, após um intervalo mínimo de três horas, a superfície deve ser 
lixada, com lixa de grão 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 2ª demão corrigindo o 
nivelamento e, após o período de secagem, proceder ao lixamento final. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
7.13.3. OUTRAS PINTURAS 
 

 Acrílica para piso: 
 

Características: Tinta acrílica Premium fosco – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero 
estireno acrílico, fosca, linha Premium.  

Execução: Considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos; 
Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
qualquer aplicação; Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; Aplicar duas demãos de tinta 
com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. Informações 
complementares: Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu poder 
de cobertura e necessidade de um número menor de demãos, torna mais econômico o serviço de pintura 
que as demais. Sendo assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas econômica e 
Standard. 
  

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
7.14. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 
 
7.14.1. ÁGUAS PLUVIAIS 
 

 Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente: 
 

Deverá ser executada também em alvenaria a canaleta vertedoura para escoamento e saída dos 
efluentes já filtrados em direção à caixa de passagem. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
 
 



 

 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA 

59 

 

7.15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

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

Os disjuntores utilizados no quadro de distribuição devem ser DIN, fabricante GE ou Similar. 
As tomadas universais deverão ser da Perlex ou Similar. 
Todos os interruptores devem ser para 10A–250 v, Fab. Perlex ou Similar, instalados em caixas de 

PVC 4” x 2”. 
As luminárias serão do tipo calha de sobrepor, com 1 lâmpada tubular de 36w, do tipo plafon em 

plástico de 15w. 
Deverão ser fornecidos e instalados cabos condutores de cobre com isolamentos e nus, conforme 

projeto.  
Todos os eletrodutos serão de PVC (normatizados), Fabricação Tigre, hidrosol ou Similar, flexível 

corrugado, respectivos diâmetros e bitolas indicados no projeto e conforme a planilha de quantidades. 
A haste de aterramento copperweld com conector e dimensões de 5/8’’ x 3,00 m, conforme o 

projeto. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (uni) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
7.16. CLIMATIZAÇÃO 
 

Será executado a climatização das salas de aula com as instalações de pontos p/ar 
condicionado (tubul.,cj.airstop e fiação), pontos de dreno p/ Split (10m), eletrodutos, caixas, disjuntores, 
cabos. 

 
Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (uni) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 

7.17. INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/ COMBATE A INCÊNDIO 
 

O projeto de combate e prevenção de incêndios do prédio segue os princípios das Normas da 
ABNT e as prescrições dos fabricantes dos diversos materiais e equipamentos.  

Os extintores portáteis de incêndio serão do tipo Pó ABC de 6,0kg, com alcance do jato de 2,5m 
e tempo de descarga de 25 segundos, sendo fabricado com selo de certificação do Organismo 
Credenciado pelo INMETRO.  
            O sistema de iluminação de emergência será de um conjunto de blocos autônomos (instalação 
fixa), constituído de um único invólucro adequado, contendo lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou 
similares com fonte de energia com carregador e controles de supervisão, com autonomia mínima de 
120 minutos de funcionamento. O sistema de iluminação de emergência adotado para edificação será de 
conjunto de blocos autônomos, com função de aclaramento e com uma autonomia de 120 minutos, 
conforme a Norma da ABNT, NBR 10898. 
           As placas de sinalização serão confeccionadas em chapas ou películas a serem fixadas 
posteriormente nos locais apropriados, podendo o material ser rígido ou maleável constituído por chapas 
metálicas, plástico, lâminas melamínicas, placas de PVC, poliestireno ou películas de PVC desde que 
todos sejam fotoluminescentes. 
          Os extintores serão locados na edificação, com a função de combater os princípios de incêndio, 
sendo o agente extintor escolhido conforme a categoria do material o qual será extinto o fogo, conforme 
a NBR 12693 da ABNT. 
         As placas de sinalização dos equipamentos e de indicação de proibição, comando e salvamento 
serão locadas na edificação, com a função de orientação dos ocupantes da mesma no caso de um 
incêndio e também durante o seu, sendo as placas escolhidas conforme as seguintes normas da ABNT: 
NBR 13434, NBR 13435, NBR 13437. 
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Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (uni) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
7.18. LIMPEZA FINAL 

 
A contratada deverá efetuar a limpeza diária da obra para que não atrapalhe as atividades nos 

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

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

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

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

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

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

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

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

perfeito funcionamento dos mesmos e o estado das lâmpadas. 
Todas as esquadrias deverão ser convenientemente limpas, polidas e lubrificadas as dobradiças, 

trincos e fechaduras. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
8. QUADRAS POLIESPORTIVO E AREIA 
 
8.1. DEMOLIÇÃO E RETIRADA 
 

Serão executados as demolições e retiradas do piso cimentado e retirada de poste em concreto 
existe, conforme projeto, Todo o volume de entulho gerado pela demolição e retiradas da área terá 
destino a ser definido pela fiscalização. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
8.2. MOVIMENTO DE TERRA 
 

 Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento: 
 

O aterro deverá ser de material de boa qualidade, do tipo arenoso, compactado manualmente em 
camadas máximas de 10 cm, molhando-se com água durante a execução. Depois de concluído deverá 
apresentar compactação igual ou superior a 90% do procto normal. 
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Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 

 Escavação manual até 1.50m de profundidade: 
 

Os trabalhos de escavação deverão ser executados com cuidados especiais, a fim de resguardar as 
estruturas por ventura existentes no terreno, de possíveis danos causados por carregamentos 
exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipamentos que forem utilizados. A 
escavação será executada de forma manual até h = 1,50m utilizando enxadas, pás, cavadores e etc. 

 Antes de iniciar a escavação, o executante deverá informar-se a respeito de galerias, 
canalizações e cabos, na área onde serão realizados os trabalhos. 
 A escavação do solo e a retirada do material serão executados manualmente, obedecendo aos 
critérios de segurança recomendados. NORMAS TÉCNICAS NBR 12266 - Projeto e execução de valas 
para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana. NR-18 - Condições e meio 
ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura 
NBR 9061 - Segurança de escavação a céu aberto. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 
concluído segundo cronograma. 
 

 Reaterro compactado: 
 

Os trabalhos de reaterro deverão ser executados com material de proveniente das escavações, 
sem matéria orgânica em camadas, devidamente molhadas e apiloadas, manualmente, devendo ser 
executado após a limpeza e esgotamento das cavas de fundação. 

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

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

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 
concluído segundo cronograma. 
 
8.3. FUNDAÇÕES 
 

 Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br.: 
 

As vigas de baldrame em concreto armado deverão seguir as especificações de projeto e as 
seguintes recomendações complementares: 

O alicerce será executado em concreto ciclópico, no traço 1:8, cimento e areia. 
O cimento utilizado será poty, Nassau, zebu ou similar CP II – Z32. 
Pedra preta. 
Areia com granulometria média. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 
concluído segundo cronograma. 
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 Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma): 
 

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

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

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

O cimento utilizado será Poty, Nassau, Zebu ou similar  
Areia com granulometria média. 
O seixo utilizado será de granulometria média. 
O concreto utilizado será de 25 MPa. 

 
Critério de medição e pagamento: 

 
A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
8.4. ESTRUTURA 
 
8.4.1. CONCRETO 
 

 Concreto armado Fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento): 
 

O concreto a ser utilizado será da classe especificada em projeto. Em nenhum caso será lançado 
concreto que apresente sinais de pega iniciada, ou que tenha sido misturado mais de uma hora antes, e 
a altura máxima admitida para lançamento em queda é de 2,00m. Se a peça ultrapassar esse limite, 
admite-se a utilização de meio adequado, como funil ou tromba, ou lançamento através de janela lateral.    

Enquanto estiver sendo lançado, e imediatamente após o lançamento, será procedido o 
adensamento mecânico (vibração) durante o tempo necessário, de modo a preencher todos os recantos 
da forma e envolver completamente a armadura, adquirindo a melhor consistência. É importante evitar a 
vibração da armadura; caso contrário resultará em diminuição da aderência. 
Os elementos estruturais como pilares, vigas serão executados em concreto armado, Fck 25 MPa, com 
cimento, areia e seixo. 

As fôrmas serão de madeirite de boa qualidade convenientemente escorada, com o fim de garantir à 
estrutura final as medidas constantes no projeto. Caberá à executante da obra, considerando as 
condições peculiares do local, apresentar projeto detalhado do escoramento e das formas, atendendo às  
normas da ABNT condizentes ao material empregado (madeira e/ou aço). Antes do lançamento serão 
conferidas as medidas e procedida à limpeza. Caso recebam tratamento com produto antiaderente, este 
será aplicado antes da colocação da armadura. Sendo formas absorventes, durante a concretagem 
deverão estar saturadas de água. 
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O aço empregado na obra será das classes CA-50 A e CA-60 e somente poderá ser de procedência 
reconhecida, sem apresentar defeitos considerados prejudiciais à sua constituição ou à estabilidade do 
conjunto. 

O cimento utilizado será Poty, Nassau, Zebu ou similar  
Areia com granulometria média. 
O seixo utilizado será de granulometria média. 
O concreto utilizado será de Fck 25 MPa. 

 
Critério de medição e pagamento: 

 
A medição será por unidade (m³) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
8.5. PAREDES E PAINEIS 
 

 Alvenaria tijolo de barro a cutelo: 
 

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

Todas as alvenarias e superfícies de concreto armado serão chapiscadas com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3. 

Todas as paredes internas e externas serão revestidas com massa única. As paredes antes do início 
da massa única deverão estar com as tubulações que por ela devam passar, concluídas, chapiscadas, 
mestradas e deverão ser convenientemente molhadas.  

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

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

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

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

A massa única deverá ser iniciada somente depois de concluídos os serviços a seguir indicados, 
obedecendo seus prazos mínimos:  

- 24 horas após a aplicação do chapisco;  
- 4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto.  
O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências dispostos de forma tal 

que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira, geralmente régua de 
alumínio, a ser utilizada. Nesses pontos, deverão ser fixados cacos planos de material cerâmico ou 
taliscas de madeira usando-se, para tanto, argamassa idêntica à que será empregada no revestimento.  

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

O emboço, ou massa grossa, é uma camada cuja principal função é a regularização da superfície de 
alvenaria, devendo apresentar espessura de 10,0 mm.  

O mesmo é aplicado diretamente sobre a base previamente preparada com chapisco e se destina a 
receber as camadas posteriores do revestimento.  

Para tanto deve apresentar porosidade e textura superficiais compatíveis com a capacidade de 
aderência do acabamento final previsto. Ambas são características determinadas pela granulometria dos 
materiais e pela técnica de execução.  
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O emboço será executado com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, aditivo plastificante de fabricação 
industrial), e será aplicado somente nas paredes que receberão acabamento em cerâmica.             Estas 
paredes não deverão receber a massa única. 

O emboço só será iniciado após a completa pega das argamassas das alvenarias e chapiscos e 
depois de embutidos e testados todas as canalizações que por ele deverão passar, bem como a 
colocação dos caixilhos. Deverá ser fortemente comprimido contra as superfícies a fim de garantir sua 
perfeita aderência. A espessura do emboço não deverá ultrapassar a 10,0mm.  

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

As superfícies indicadas receberão acabamento de revestimento cerâmico será tipo grês ou semi-
grês de dimensões 25x35cm, conforme projeto. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 
concluído segundo cronograma. 
 
8.6. COBERTURA 
 
8.6.1. ESTRUTURA 
 

 Estrutura metálica p/ cobertura em arco - vão 30m: 
 

São utilizadas estruturas metálicas compostas por arcos treliçadas, terças metálicas e 
posteriormente a colocação das telhas metálicas leves. 

As ligações da estrutura metálica serão soldadas com elétrodo revestido E 7018 / MIG-MAG ER 
7056 e parafusos e porcas ASTM A325 – TIPO 1, e todos os perfis metálicos utilizados deverão ser do 
tipo aço estrutural ASTM A-36, em conformidade com as indicações do projeto.    

Todos os perfis metálicos e pontos onde houver perfurações ou soldas, após limpeza, deverão 
receber pintura prime anticorrosivo, em duas demãos, e pintura de acabamento na cor a ser definida 
pela fiscalização.  

 
Critério de medição e pagamento: 

 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
8.6.2. TELHAMENTO 
 

 Cobertura - telha de alumínio ondulada e=0,5mm: 
 

A cobertura será em forma de arco conforme projeto, com a utilização de telhas de aço 
galvanizado ondulada de 0,5 mm de espessura, conforme projeto.  

Sequência de execução 
A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente 

em águas opostas. Obedecer à inclinação do projeto e a inclinação mínima determinada para cada tipo 
de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas às ripas com arame de cobre. 

 
Critério de medição e pagamento: 

 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
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 Cobertura - telha translucida fibra de vidro: 
 

Utilizar telhas translúcidas em fibra de vidro reforçada com fios de nylon e poliéster, com 
espessura de 1,2 mm, conforme indicado no projeto arquitetônico. 

 
Critério de medição e pagamento: 

 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
8.6.3. CALHAS E CUMEEIRA 
 

 Calha em chapa galvanizada: 
 

O tipo de aço adotado deverá ser resistente a ação da corrosão, ter espessura adequada e 
receber tratamento de superfície e de acabamento adequado às necessidades locais. 

A calha retangular deverá ser executada em chapa em aço galvanizado a fogo No. 20. Como 
critério do seu dimensionamento, deverá ser utilizado uma declividade maior ou igual a 0,5% e a 
tubulação horizontal de águas pluviais, deverá ser maior ou igual a 75 mm. 

 
Critério de medição e pagamento: 

 
A medição será por unidade (m) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
8.7. IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTO 
 

 Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos): 
 

A Contratada deverá estar atenta às possíveis interferências construtivas, tais como: tipo de 
edificação, movimentações estruturais, finalidades de cada área e segurança dos trabalhadores. 

As mantas deverão ser aplicadas no sentido perpendicular ao fluxo de água de drenagem. 
Para que a superposição seja adequadamente realizada, a aplicação da manta deverá iniciar-se 

do local mais baixo para o mais alto, ou seja das fachadas para o centro da edificação. 
Durante a execução dos serviços de impermeabilização, o acesso de pessoas não qualificadas 

deverá ser vedado por meio de barreiras, para não comprometer o sistema de impermeabilização 

aplicado. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 
concluído segundo cronograma. 
 
8.8. REVESTIMENTO 

 

 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3: 
 
Todas as paredes de alvenaria e superfícies de concreto armado, serão chapiscadas com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

Se for usar produto industrializado (SIKA CHAPISCO OU SIMILAR) no processo de 

chapiscagem, seguir as orientações do fabricante. 

O cimento utilizado será poty, nassau, zebu ou similar CP II – Z32. 

Areia com granulometria media. 
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Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 
concluído segundo cronograma. 
 

 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.: 
 

Como preparo prévio, limpar a superfície e chapiscá-la com um adesivo de alto desempenho para 
argamassas e chapiscos, como o BIANCO ou similar. Aguardar no mínimo 03 dias para aplicação do 
revestimento. O revestimento deve ser feito no traço 1:3 (cimento: areia média peneirada) e usar, além 
da água, 2,0 litros do Vedacit para cada saco de cimento de 50 kg. Aplicar uma camada de revestimento 
com espessura mínima de 1,5 cm de argamassa com Vedacit sobre o chapisco, descer o revestimento 
lateralmente por, no mínimo, 15 cm. Nunca queimar e alisar com desempenadeira ou colher de pedreiro. 
Aguardar a secagem da argamassa por, no mínimo, três dias e aplicar duas demãos de uma emulsão 
asfáltica à base de água ou solvente, como o Neutrol, Neutrol Acqua ou similar. 

 
Critério de medição e pagamento: 

 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
8.9. PISOS 

 

 Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca): 
 

O terreno no local destinado às calçadas, deve ser regularizado, promovendo-se a remoção de 
material orgânico, expansivo ou de baixo suporte. A camada superficial dos cortes na espessura de 
0.20m ou as camadas de aterro também cada uma no máximo com 0.20cm de espessura serão 
devidamente compactadas para conformação adequada às cotas do PROJETO. 

O terreno natural, nos locais onde não houve aterro compactado, também será compactado 
manualmente na espessura de 0.20m. 

Sobre o terreno devidamente compactado e conformado, será executada uma camada de lastro de 
concreto com 5cm de espessura, no traço 1:4:8, já com declividade de 0.5% prevista para a calçada e 
para o escoamento das águas superficiais. 

 
Critério de medição e pagamento: 

 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 

esteja concluído segundo cronograma. 
 

 Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo: 
 
Os pisos indicados receberão uma camada impermeabilizadora em concreto ciclópico com SIKA 

01 ou produto Similar, na dosagem especificada pelo fabricante. 
  O cimento utilizado será Poty, Nassau, Zebu ou similar CP II – Z32 e a areia com granulometria 
media. 

 
Critério de medição e pagamento: 

 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 

esteja concluído segundo cronograma. 
 

 Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora: 
 
Os pisos indicados em projeto receberão acabamento em korodur. É necessária a aplicação de 

juntas plásticas formando painéis quadrados, fixadas com argamassa de cimento e areia e granitina, 
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sobre o contra piso (laje, concreto simples). Para execução do revestimento em granitina, o contra piso 
deverá ser muito bem limpo e lavado. Após isso, são colocados os perfis plásticos ou metálicos para 
posterior fundição de argamassa de granitina, de maneira a se posicionar nivelado e aprumado ao 
acabamento do piso. A dimensão das juntas deve ser determinada conforme granulometria das pedras 
ou conforme indicado no projeto. Os revestimentos em granitina devem ser executados em painéis de 
1,20 x 1,20m, no máximo, limitados por juntas secas ou em perfilados de latão, plástico, alumínio ou 
materiais similares. A modulação de 1,00 x 1,00m garante melhor planicidade do piso. 

 
Critério de medição e pagamento: 

 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
8.10. PINTURA 

 
8.10.1. ESMALTE 

 

 Esmalte s/ ferro (superf. lisa): 
 

Características: Tinta esmalte sintético Premium fosco; Fundo anticorrosivo para metais ferrosos 
(zarcão); Lixa em folha para ferro, número 150; Removedor de tinta óleo/ esmalte verniz. A pintura de 
superfícies metálicas será executada com tinta esmalte fosca em duas demãos, mediante preparo 
prévio: limpeza com solventes ou desengordurantes, lixamento, aplicação de 01 demão de fundo 
anticorrosivo. Garantir que não tenha nenhum ponto de corrosão na superfície para início do serviço. O 
material para pintura deve ser deve ser de boa qualidade, garantindo superfície homogênea e de 
fabricante idôneo. 

 
Critério de medição e pagamento: 

 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 

 Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada): 
 

Características: Tinta esmalte sintético Premium fosco; Fundo anticorrosivo para metais ferrosos 
(zarcão); Lixa em folha para ferro, número 150; Removedor de tinta óleo/ esmalte verniz. A pintura de 
superfícies metálicas será executada com tinta esmalte fosca em duas demãos, mediante preparo 
prévio: limpeza com solventes ou desengordurantes, lixamento, aplicação de 01 demão de fundo 
anticorrosivo. Garantir que não tenha nenhum ponto de corrosão na superfície para início do serviço. O 
material para pintura deve ser deve ser de boa qualidade, garantindo superfície homogênea e de 
fabricante idôneo. 

 
Critério de medição e pagamento: 

 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
8.10.2. ACRÍLICA 

 

 Acrílica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demãos 
 

Características: Tinta acrílica Premium fosco – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero 
estireno acrílico, fosca, linha Premium.  

Execução: Considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos; 
Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
qualquer aplicação; Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; Aplicar duas demãos de tinta 
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com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. Informações 
complementares: Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu poder 
de cobertura e necessidade de um número menor de demãos, torna mais econômico o serviço de pintura 
que as demais. Sendo assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas econômica e 
Standard. 

 
Critério de medição e pagamento: 

 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
8.10.3. OUTRAS PINTURAS 

 

 Acrílica para piso: 
 

Características: Tinta acrílica Premium fosco – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero 
estireno acrílico, fosca, linha Premium.  

Execução: Considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos; 
Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
qualquer aplicação; Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; Aplicar duas demãos de tinta 
com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. Informações 
complementares: Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu poder 
de cobertura e necessidade de um número menor de demãos, torna mais econômico o serviço de pintura 
que as demais. Sendo assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas econômica e 
Standard. 

 
Critério de medição e pagamento: 

 
A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
8.11. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS 

 
8.11.1. ÁGUAS PLUVIAIS 

 

 Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente: 
 

Deverá ser executada também em alvenaria a canaleta vertedoura para escoamento e saída dos 
efluentes já filtrados em direção à caixa de passagem. 

 
Critério de medição e pagamento: 

 
A medição será por unidade (m) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
8.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Quadra Poliesportiva) 
 

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

Os disjuntores utilizados no quadro de distribuição devem ser DIN, fabricante GE ou Similar. 
Deverão ser fornecidos e instalados cabos condutores de cobre com isolamentos e nus, conforme 

projeto.  
Todos os eletrodutos serão de PVC (normatizados), Fabricação Tigre, hidrosol ou Similar, flexível 

corrugado, respectivos diâmetros e bitolas indicados no projeto e conforme a planilha de quantidades. 
A haste de aterramento copperweld com conector e dimensões de 5/8’’ x 3,00 m, conforme o projeto. 

Serão fornecidos e instalados projetores com lâmpada LED 150 w. 



 

 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA 

69 

 

 
Critério de medição e pagamento: 

 
A medição será por unidade (uni) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 

8.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Quadra Areia) 
 

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

Os disjuntores utilizados no quadro de distribuição devem ser DIN, fabricante GE ou Similar. 
Deverão ser fornecidos e instalados cabos condutores de cobre com isolamentos e nus, conforme 

projeto.  
Todos os eletrodutos serão de PVC (normatizados), Fabricação Tigre, hidrosol ou Similar, flexível 

corrugado, respectivos diâmetros e bitolas indicados no projeto e conforme a planilha de quantidades. 
A haste de aterramento copperweld com conector e dimensões de 5/8’’ x 3,00 m, conforme o projeto. 

Serão fornecidos e instalados Postes de concreto duplo T 300 Dan h = 9m  (incl. base em 
concreto ciclópico), Caixas em alvenaria de  40x40x40cm e 50x50x50cm c/ tampo de concreto. 

 
Critério de medição e pagamento: 

 
A medição será por unidade (uni) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado esteja 

concluído segundo cronograma. 
 
8.14. SERRALHERIA 
 

 Alambrado p/ quadra (tubo fo.go e tela de arame galv.-12 # 2"): 
 

O alambrado deverá ser executado em material apropriado a função a qual será destinada. 
Possuirão montantes verticais em tubo de ferro galvanizados com bitola de 21/2” (duas 

polegadas e meia) e montantes horizontais em tubo de ferro galvanizados com bitola de 2” (duas 
polegadas) altura de 2,00m nas partes atrás das arenas de futebol e vôlei, chumbados em mureta de 
alvenaria com altura de 1,0m (um metro), travamentos nas extremidades. A tela metálica a ser utilizada 
será de arame galvanizado, malha 2” e fio 14 BWG ou similar e fixada nas extremidades dos tubos 
através amarração com arame galvanizado fio 14 BWG, conforme especificação em projeto. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
8.15. DIVERSOS 
 
8.15.1. ELEMENTOS ESPORTIVOS 
 

 Equipamento completo p/ quadra de esportes: 
 

Serão em tubo galvanizados diâmetros determinados em projeto devidamente esquadrinhadas 
formando um conjunto rígido, conforme dimensões indicadas. Não “devem ser fixadas no piso, sendo 
passíveis de remoção quando do uso da quadra de basquete, onde terá um tubo de 3” (três polegadas), 

fixado dentro de base no piso, com tampa removível. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (uni) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
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8.16. LIMPEZA FINAL 
 

 Limpeza geral e entrega da obra: 
 

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

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

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

Todos os aparelhos de iluminação deverão ser rigorosamente limpos e polidos, observando-se o 
perfeito funcionamento dos mesmos e o estado das lâmpadas. 

Todas as esquadrias deverão ser convenientemente limpas, polidas e lubrificadas as dobradiças, 
trincos e fechaduras. 
 

Critério de medição e pagamento: 
 

A medição será por unidade (m²) de serviço executado. Desde que todo o evento planejado 
esteja concluído segundo cronograma. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho 
Eng. Civil – CREA/PA – 1502763729 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA 

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL AUGUSTO RAMOS PINHEIRO
B.D.I.

 28,82%

 R$  3.394.304,27 

Item Código Banco Descrição Und  Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$       17.622,49 0,52 %

 1.1  010000 SEDOP Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) CJ          1,00  R$       12.622,32  R$    16.260,07  R$       16.260,07 0,48 %

 1.2  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m²          6,00  R$            176,27  R$         227,07  R$         1.362,42 0,04 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$     123.673,44 3,64 %

 2.1  90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H      528,00  R$              82,17  R$         105,85  R$       55.888,80 1,65 %

 2.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H   1.056,00  R$              18,51  R$           23,84  R$       25.175,04 0,74 %

 2.3  88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H   1.584,00  R$              20,88  R$           26,90  R$       42.609,60 1,26 %

 3 URBANIZAÇÃO  R$     586.786,30 17,29 %

 3.1 DEMOLIÇÃO E RETIRADA  R$            818,82 0,02 %

 3.1.1  020738 SEDOP Apicoamento de concreto m²        12,00  R$              25,61  R$           32,99  R$            395,88 0,01 %

 3.1.2  020019 SEDOP Retirada de reboco ou emboço m²        57,00  R$                5,76  R$             7,42  R$            422,94 0,01 %

 3.2 ESTRUTURAL / CONCRETO  R$         5.683,90 0,17 %

 3.2.1  050766 SEDOP
Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)
m³          1,22  R$         3.230,36  R$      4.161,35  R$         5.076,85 0,15 %

 3.2.2  050740 SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) m³          0,60  R$            785,40  R$      1.011,75  R$            607,05 0,02 %

SINAPI - 02/2022 - 

Pará

SEDOP - 02/2022 - 

Orçamento Sintético

DESEMBOLSO:

BANCOS:

Desonerado: embutido nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de acordo com as 

bases.

Encargos Sociais

PRAZO: 180 DIAS
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 3.3 PAREDE E PAINES  R$         2.622,00 0,08 %

 3.3.1 60046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m²        30,00  R$              67,85  R$           87,40  R$         2.622,00 0,08 %

 3.4 IMPERMEABILIZAÇÕES/TRATAMENTOS  R$         7.233,72 0,21 %

 3.4.1  080272 SEDOP Impermeabilização de reservatórios m²        33,00  R$              91,76  R$         118,21  R$         3.900,93 0,11 %

 3.4.2  080273 SEDOP Reboco impermeabilizante - (CAIXA DÁGUA) m²        57,00  R$              45,39  R$           58,47  R$         3.332,79 0,10 %

 3.5 ESQUADRIA FERRO  R$         3.440,45 0,10 %

 3.5.1  090399 SEDOP Portão de ferro 5/8" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) m²          7,20  R$            370,94  R$         477,84  R$         3.440,45 0,10 %

 3.6 REVESTIMENTOS  R$       24.135,18 0,71 %

 3.6.1  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 - MURO m²      164,16  R$              10,83  R$           13,95  R$         2.290,03 0,07 %

 3.6.2  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. - MURO m²      385,48  R$              43,99  R$           56,67  R$       21.845,15 0,64 %

 3.7 PISOS  R$       17.256,03 0,51 %

 3.7.1  130492 SEDOP Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m²      126,78  R$            105,66  R$         136,11  R$       17.256,03 0,51 %

 3.8 PINTURA  R$       43.074,79 1,27 %

 3.8.1 ACRÍLICA  R$       34.888,00 1,03 %

 3.8.1.1  150180 SEDOP Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador - MURO m²   1.120,00  R$              24,18  R$           31,15  R$       34.888,00 1,03 %

 3.8.2 ESMALTE  R$            720,58 0,02 %

 3.8.2.1  150491 SEDOP Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) m²        10,80  R$              51,79  R$           66,72  R$            720,58 0,02 %

 3.8.3 ACRÍLICA  R$         4.469,13 0,13 %

 3.8.3.1  150180 SEDOP Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador - CAIXA D´ÁGUA m²        76,20  R$              24,18  R$           31,15  R$         2.373,63 0,07 %

 3.8.3.2  150586 SEDOP Emassamento de parede c/ massa acrilica - CAIXA DÁGUA m²        76,20  R$              21,35  R$           27,50  R$         2.095,50 0,06 %

 3.8.4 OUTRAS PINTURAS  R$         2.997,08 0,09 %

 3.8.4.1  150207 SEDOP Acrílica para piso - CALÇADA EXTERNA m²      126,78  R$              18,35  R$           23,64  R$         2.997,08 0,09 %
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 3.9 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIAS  R$         4.010,38 0,12 %

 3.9.1 ÁGUA FRIA (TUBOS, VALVULAS E RESGISTROS))  R$         1.839,66 0,05 %

 3.9.1.1  180639 SEDOP Automatico de nivel inferior e superior (c/ eletroduto e fiação) CJ          1,00  R$            581,32  R$         748,86  R$            748,86 0,02 %

 3.9.1.2  180798 SEDOP Registro de gaveta   1" - Bruto UN          3,00  R$              96,79  R$         124,68  R$            374,04 0,01 %

 3.9.1.3  180108 SEDOP Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH M        12,00  R$              11,99  R$           15,45  R$            185,40 0,01 %

 3.9.1.4  180423 SEDOP Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH M        12,00  R$              34,37  R$           44,28  R$            531,36 0,02 %

 3.9.2 BOMBAS  R$         2.170,72 0,06 %

 3.9.2.1  181484 SEDOP Bomba Injetora  1 CV (sem tubulação) UN          1,00  R$         1.685,08  R$      2.170,72  R$         2.170,72 0,06 %

3.10 INST. ELÉTRICAS  R$     395.516,41 11,65 %

3.10.1 ILUMINAÇÃO EXTERNA  R$       52.029,05 1,53 %

3.10.1.1 170625 SEDOP Poste em fo.go. h=11m (incl.base concr.ciclópico) UN          6,00  R$         2.788,10  R$      3.591,63  R$       21.549,78 0,63 %

3.10.1.2 CPU001 Próprio INSTALAÇÃO DE PROJETOR COM LÂMPADA LED 150 W UN        12,00  R$            415,12  R$         534,76  R$         6.417,12 0,19 %

3.10.1.3  170076 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 3/4" M      173,00  R$              10,62  R$           13,68  R$         2.366,64 0,07 %

3.10.1.4 170632 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1 1/4" M        59,50  R$              15,49  R$           19,95  R$         1.187,03 0,03 %

3.10.1.5  171409 SEDOP Luva p/ elet. FºGº de 3/4" (IE) UN        31,00  R$                6,60  R$             8,50  R$            263,50 0,01 %

3.10.1.6 171340 SEDOP Luva p/ elet. FºGº de 1 1/4" (IE) UN          5,00  R$              10,78  R$           13,89  R$              69,45 0,00 %

3.10.1.7 170744 SEDOP Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV M      745,50  R$              10,53  R$           13,56  R$       10.108,98 0,30 %

3.10.1.8  170745 SEDOP Cabo de cobre   6mm2 - 1  KV M      250,00  R$              12,74  R$           16,41  R$         4.102,50 0,12 %

3.10.1.9 170746 SEDOP Cabo de cobre   10,0mm2 - 1 KV M      140,00  R$              17,08  R$           22,00  R$         3.080,00 0,09 %

3.10.1.10 180414 SEDOP Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. Concreto UN          9,00  R$            183,94  R$         236,95  R$         2.132,55 0,06 %

3.10.1.11  171059 SEDOP Rele fotoeletrico UN          6,00  R$              83,04  R$         106,97  R$            641,82 0,02 %

3.10.1.12  171144 SEDOP Base para relé fotoelétrico UN          6,00  R$              14,19  R$           18,28  R$            109,68 0,00 %
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3.10.2 ALIMENTAÇÃO  R$     102.334,33 3,01 %

3.10.2.1  170747 SEDOP Cabo de cobre  16mm2 - 1 KV M   1.131,00  R$              24,50  R$           31,56  R$       35.694,36 1,05 %

3.10.2.2 170749 SEDOP Cabo de cobre  35mm2 - 750 V M      110,00  R$              47,98  R$           61,81  R$         6.799,10 0,20 %

3.10.2.3  170360 SEDOP Cabo de cobre  50mm2 - 750 V M      110,00  R$              71,99  R$           92,74  R$       10.201,40 0,30 %

3.10.2.4  170751 SEDOP Cabo de cobre  70mm2 - 1 KV M        80,00  R$              88,33  R$         113,79  R$         9.103,20 0,27 %

3.10.2.5  170933 SEDOP Cabo de cobre  95 mm² - 1 KV M      110,00  R$            118,08  R$         152,11  R$       16.732,10 0,49 %

3.10.2.6  171071 SEDOP Terminal de compressão em latão 16mm² UN        60,00  R$                4,76  R$             6,13  R$            367,80 0,01 %

3.10.2.7  171074 SEDOP Terminal de compressão em latão  35mm² UN          4,00  R$                6,54  R$             8,42  R$              33,68 0,00 %

3.10.2.8  171075 SEDOP Terminal de compressão em latão  50mm² UN          2,00  R$              10,07  R$           12,97  R$              25,94 0,00 %

3.10.2.9  171077 SEDOP Terminal de compressão em latão  70mm² UN        12,00  R$              12,50  R$           16,10  R$            193,20 0,01 %

3.10.2.10  171078 SEDOP Terminal de compressão em latão  95mm² UN          2,00  R$              15,62  R$           20,12  R$              40,24 0,00 %

3.10.2.11 180414 SEDOP Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. Concreto UN          5,00  R$            183,49  R$         236,37  R$         1.181,85 0,03 %

3.10.2.12 180679 SEDOP Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. Concreto UN          1,00  R$            391,11  R$         503,83  R$            503,83 0,01 %

3.10.2.13  180678 SEDOP Caixa em alvenaria de  60x60x60cm c/ tpo. concreto UN          2,00  R$            522,75  R$         673,41  R$         1.346,82 0,04 %

3.10.2.14  180094 SEDOP Caixa em alvenaria de  80x80x80cm c/ tpo. concreto UN          2,00  R$            846,84  R$      1.090,90  R$         2.181,80 0,06 %

3.10.2.15  170388 SEDOP Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN UN          6,00  R$            341,80  R$         440,31  R$         2.641,86 0,08 %

3.10.2.16  170900 SEDOP Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN UN          3,00  R$            432,66  R$         557,35  R$         1.672,05 0,05 %

3.10.2.17  170727 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 4" M      110,00  R$              86,02  R$         110,81  R$       12.189,10 0,36 %

3.10.2.18  170632 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1 1/4" M        35,00  R$              15,48  R$           19,94  R$            697,90 0,02 %

3.10.2.19 170074 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 2 1/2" M          6,70  R$              35,54  R$           45,78  R$            306,73 0,01 %

3.10.2.20 170631 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1 1/2" M        13,00  R$              19,20  R$           24,73  R$            321,49 0,01 %

3.10.2.21  170077 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 3" M          2,00  R$              38,77  R$           49,94  R$              99,88 0,00 %
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3.10.3 SUBESTAÇÃO DE ENERGIA  R$     106.262,14 3,13 %

3.10.3.1 170695 SEDOP
Subestação aérea c/ transformador 150 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de 

mediçao)
UN          1,00  R$       82.488,85  R$  106.262,14  R$     106.262,14 3,13 %

3.10.4 SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERÍCAS  R$     134.890,89 3,97 %

3.10.4.1  171272 SEDOP Cabo de cobre nú 35mm² M      926,00  R$              38,20  R$           49,21  R$       45.568,46 1,34 %

3.10.4.2  171273 SEDOP Cabo de cobre nú 50mm² M      541,00  R$              61,33  R$           79,01  R$       42.744,41 1,26 %

3.10.4.3  171066 SEDOP Suporte isolador simples UN      310,00  R$              37,69  R$           48,55  R$       15.050,50 0,44 %

3.10.4.4  171164 SEDOP Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector UN        88,00  R$            104,99  R$         135,25  R$       11.902,00 0,35 %

3.10.4.5  171299 SEDOP Ponto de solda exotérmica PT        88,00  R$              36,35  R$           46,83  R$         4.121,04 0,12 %

3.10.4.6  170380 SEDOP Mastro simples de fo go p/ para-raio (c/ acessorios) UN          1,00  R$            987,51  R$      1.272,11  R$         1.272,11 0,04 %

3.10.4.7  170378 SEDOP Pára-Raio latao cromado tipo Franklin (s/acess.) UN          1,00  R$            161,94  R$         208,61  R$            208,61 0,01 %

3.10.4.8  171054 SEDOP Niple de F°G° de 3/4" UN          2,00  R$                7,60  R$             9,79  R$              19,58 0,00 %

3.10.4.9  171065 SEDOP Suporte isolado c/ braçadeira p/ para raio UN          4,00  R$              44,36  R$           57,14  R$            228,56 0,01 %

3.10.4.10  171064 SEDOP Sinaleira duplo com relé foeletrico p/ para-raio UN          1,00  R$            309,49  R$         398,69  R$            398,69 0,01 %

3.10.4.11  171074 SEDOP Terminal de compressão em latão  35mm² UN          1,00  R$                6,54  R$             8,42  R$                8,42 0,00 %

3.10.4.12  72315 SINAPI
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 

30CM
UN      160,00  R$              32,99  R$           42,50  R$         6.800,00 0,20 %

3.10.4.13  93111 SINAPI
CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, 

BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – 
UN      160,00  R$              28,12  R$           36,22  R$         5.795,20 0,17 %

3.10.4.14  171114 SEDOP Conjunto estaiamento 3m 2" UN          1,00  R$            286,44  R$         368,99  R$            368,99 0,01 %

3.10.4.15  171125 SEDOP Conector de emenda para cabo 50 mm² UN        28,00  R$              11,21  R$           14,44  R$            404,32 0,01 %

3.11 DIVERSOS  R$         2.085,11 0,06 %

3.11.1 PEQUENA OBRA  R$         2.085,11 0,06 %

 3.11.1.1  250512 SEDOP Casa de bomba - 1,20x0,80m; h = 0,80m UN          1,00  R$         1.618,62  R$      2.085,11  R$         2.085,11 0,06 %

 3.12 URBANIZAÇÃO  R$         3.978,81 0,12 %

 3.12.1  260188 SEDOP Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) CJ          1,00  R$         2.296,94  R$      2.958,92  R$         2.958,92 0,09 %

 3.12.2 241318 SEDOP Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) UN          1,00  R$            791,72  R$      1.019,89  R$         1.019,89 0,03 %
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 3.13 PAISAGISMO  R$       76.930,70 2,27 %

 3.13.1  260168 SEDOP Plantio de grama (incl. terra preta) m²   2.871,62  R$              20,80  R$           26,79  R$       76.930,70 2,27 %

 4 PASSARELA  R$     245.292,81 7,23 %

 4.1 DEMOLIÇÃO E RETIRADA  R$         5.989,58 0,18 %

 4.1.1  020020 SEDOP Demolição da estrutura em madeira da cobertura m²      211,86  R$                6,78  R$             8,73  R$         1.849,54 0,05 %

 4.1.2  020628 SEDOP Retirada de piso cimentado m²      115,49  R$                8,32  R$           10,72  R$         1.238,05 0,04 %

 4.1.3  020235 SEDOP Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora m²        28,87  R$                7,68  R$             9,89  R$            285,52 0,01 %

 4.1.4  020307 SEDOP Retirada de telhas de barro m²      211,86  R$                9,59  R$           12,35  R$         2.616,47 0,08 %

 4.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$         1.621,80 0,05 %

 4.2.1  030010 SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³        15,00  R$              51,21  R$           65,97  R$            989,55 0,03 %

 4.2.2  030254 SEDOP Reaterro compactado m³          9,00  R$              54,53  R$           70,25  R$            632,25 0,02 %

 4.3 FUNDAÇÕES  R$       58.994,73 1,74 %

 4.3.1  040284 SEDOP Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração m³        10,57  R$         2.682,44  R$      3.455,52  R$       36.524,85 1,08 %

 4.3.2  040283 SEDOP Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) m³          6,00  R$         2.907,14  R$      3.744,98  R$       22.469,88 0,66 %

 4.4 ESTRUTURAL CONCRETO  R$       62.753,16 1,85 %

 4.4.1  050766 SEDOP
Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)
m³        15,08  R$         3.230,36  R$      4.161,35  R$       62.753,16 1,85 %

4.5 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$         9.449,62 0,28 %

4.5.1 80314 SEDOP Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) m²      234,89  R$              31,23  R$           40,23  R$         9.449,62 0,28 %

4.6 COBERTURA  R$       46.039,03 1,36 %

4.6.1 ESTRUTURA  R$       11.183,92 0,33 %

4.6.1.1  070736 SEDOP Estrutura em madeira de lei p/telha asfaltica - pc. aparelhada m²        88,00  R$              98,66  R$         127,09  R$       11.183,92 0,33 %

4.6.2 TELHAMENTO  R$       24.935,43 0,73 %

4.6.2.1  070058 SEDOP Cobertura - telha plan m²      236,31  R$              81,91  R$         105,52  R$       24.935,43 0,73 %
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4.6.3 CALHAS/CUMEEIRAS E EMBOÇAMENTO  R$         9.919,68 0,29 %

4.6.3.1  070287 SEDOP Cumeeira de barro M        81,61  R$              18,51  R$           23,84  R$         1.945,58 0,06 %

4.6.3.2 94224 SINAPI EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). M      271,69  R$              22,78  R$           29,35  R$         7.974,10 0,23 %

4.7 PISOS  R$       36.638,08 1,08 %

4.7.1  130507 SEDOP Camada impermeabilizadora e=10cm c/ pedra preta -(incl. sika1) m²        45,73  R$              60,68  R$           78,17  R$         3.574,71 0,11 %

4.7.2  130626 SEDOP Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora m²      161,22  R$            111,60  R$         143,76  R$       23.176,99 0,68 %

4.7.3  130728 SEDOP PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) m²        64,31  R$            119,34  R$         153,73  R$         9.886,38 0,29 %

4.8 PINTURA  R$       23.806,81 0,70 %

4.8.1 ESMALTE  R$         7.550,10 0,22 %

 4.7.1.1  150377 SEDOP Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa m²      236,31  R$              24,80  R$           31,95  R$         7.550,10 0,22 %

 4.7.2 ACRÍLICA  R$       14.736,42 0,43 %

 4.7.2.1  150253 SEDOP Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos m²      280,16  R$              40,83  R$           52,60  R$       14.736,42 0,43 %

 4.7.3 OUTRAS PINTURAS  R$         1.520,29 0,04 %

 4.7.3.1  150207 SEDOP Acrílica para piso m²        64,31  R$              18,35  R$           23,64  R$         1.520,29 0,04 %

 5 BLOCO ADMINISTRATIVO  R$     427.845,04 12,60 %

 5.1 DEMOLIÇÃO E RETIRADA  R$       14.609,72 0,43 %

 5.1.1  020020 SEDOP Demolição da estrutura em madeira da cobertura m²      175,14  R$                6,78  R$             8,73  R$         1.528,97 0,05 %

 5.1.2  021534 SEDOP Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento m²      195,75  R$                5,73  R$             7,38  R$         1.444,64 0,04 %

 5.1.3  020628 SEDOP Retirada de piso cimentado m²        91,36  R$                8,32  R$           10,72  R$            979,38 0,03 %

 5.1.4  020016 SEDOP Demolição manual de alvenaria de tijolo m³          1,92  R$              57,60  R$           74,20  R$            142,46 0,00 %

 5.1.5  020013 SEDOP Retirada de esquadria com aproveitamento m²      125,06  R$              11,05  R$           14,23  R$         1.779,60 0,05 %

 5.1.6  020021 SEDOP Retirada de revestimento cerâmico m²        25,96  R$                5,76  R$             7,42  R$            192,62 0,01 %

 5.1.7  020307 SEDOP Retirada de telhas de barro m²      350,29  R$                9,59  R$           12,35  R$         4.326,08 0,13 %

 5.1.8  021526 SEDOP Retirada de louça sanitária UN          4,00  R$              37,75  R$           48,63  R$            194,52 0,01 %
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 5.1.9  020235 SEDOP Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora m²      195,75  R$                7,68  R$             9,89  R$         1.935,97 0,06 %

 5.1.10  020857 SEDOP Retirada de ponto elétrico PT        48,00  R$              15,42  R$           19,86  R$            953,28 0,03 %

 5.1.11  020860 SEDOP Retirada de ventilador de teto UN        12,00  R$              26,99  R$           34,77  R$            417,24 0,01 %

 5.1.12  020855 SEDOP Retirada de luminárias UN        36,00  R$              15,42  R$           19,86  R$            714,96 0,02 %

 5.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$            159,97 0,00 %

 5.2.1  030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³          0,77  R$            105,78  R$         136,27  R$            104,93 0,00 %

 5.2.2  030010 SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³          0,60  R$              51,21  R$           65,97  R$              39,58 0,00 %

 5.2.3  030254 SEDOP Reaterro compactado m³          0,22  R$              54,53  R$           70,25  R$              15,46 0,00 %

 5.3 FUNDAÇÕES  R$         1.077,41 0,03 %

 5.3.1  040285 SEDOP Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br. m³          0,31  R$         1.385,06  R$      1.784,23  R$            553,11 0,02 %

 5.3.2  040283 SEDOP Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) m³          0,14  R$         2.907,14  R$      3.744,98  R$            524,30 0,02 %

 5.4 ESTRUTURAL  R$         1.414,86 0,04 %

 5.4.1 CONCRETO  R$         1.414,86 0,04 %

 5.4.1.1  050766 SEDOP
Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)
m³          0,34  R$         3.230,36  R$      4.161,35  R$         1.414,86 0,04 %

5.5 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$            277,18 0,01 %

5.5.1 80314 SEDOP Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) M²          6,89  R$              31,23  R$           40,23  R$            277,18 0,01 %

5.6 PAREDES E PAINEIS  R$         4.572,77 0,13 %

5.6.1  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m²        52,32  R$              67,85  R$           87,40  R$         4.572,77 0,13 %

5.7 COBERTURA  R$       64.005,51 1,89 %

5.7.1 ESTRUTURAL  R$       22.890,80 0,67 %

5.7.1.1 70051 SEDOP Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada m²      175,14  R$            101,46  R$         130,70  R$       22.890,80 0,67 %

5.7.2 TELHAMENTO  R$       36.962,60 1,09 %

5.7.2.1  070058 SEDOP Cobertura - telha plan m²      350,29  R$              81,91  R$         105,52  R$       36.962,60 1,09 %
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5.7.3 CALHAS E CUMEEIRAS  R$         4.152,11 0,12 %

5.7.3.1  070287 SEDOP Cumeeira de barro M        31,22  R$              18,51  R$           23,84  R$            744,28 0,02 %

5.7.3.2 94224 SINAPI EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). M      116,11  R$              22,78  R$           29,35  R$         3.407,83 0,10 %

5.8 IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS  R$         2.735,76 0,08 %

5.8.1  080300 SEDOP Imunização para madeira m²      350,29  R$                6,06  R$             7,81  R$         2.735,76 0,08 %

5.9 ESQUADRIA  R$       37.115,88 1,09 %

5.9.1 MADEIRA  R$       10.877,95 0,32 %

5.9.1.1  090065 SEDOP Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar m²        18,69  R$            451,81  R$         582,02  R$       10.877,95 0,32 %

5.9.2 FERRO  R$         9.088,76 0,27 %

5.9.2.1  090071 SEDOP Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) m²        26,96  R$            261,70  R$         337,12  R$         9.088,76 0,27 %

5.9.3 OUTROS MATERIAIS  R$       17.149,17 0,51 %

5.9.3.1  091512 SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm m²        20,77  R$            640,95  R$         825,67  R$       17.149,17 0,51 %

5.10 REVESTIMENTO  R$       13.472,93 0,40 %

5.10.1  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m²      104,69  R$              10,83  R$           13,95  R$         1.460,43 0,04 %

5.10.2  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m²      126,27  R$              43,99  R$           56,67  R$         7.155,72 0,21 %

5.10.3  110644 SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão Médio m²        45,81  R$              82,30  R$         106,02  R$         4.856,78 0,14 %

5.11 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS  R$         3.453,98 0,10 %

5.11.1  120688 SEDOP Rodapé de alta resistência (incl. polimento) M      227,83  R$              11,17  R$           14,39  R$         3.278,47 0,10 %

5.11.2  120734 SEDOP Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm m²          0,26  R$            524,02  R$         675,04  R$            175,51 0,01 %

5.12 PISOS  R$       53.838,14 1,59 %

5.12.1  130492 SEDOP Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m²        31,27  R$            105,66  R$         136,11  R$         4.256,16 0,13 %

5.12.2 80314 SEDOP Camada impermeabilizadora e=10cm c/ pedra preta -(incl. sika1) M²      269,51  R$              31,23  R$           40,23  R$       10.842,39 0,32 %

5.12.3  130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m²          7,28  R$              35,53  R$           45,77  R$            333,21 0,01 %

5.12.4  131026 SEDOP Cerâmica anti-derrapante m²          7,28  R$              75,52  R$           97,28  R$            708,20 0,02 %
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5.12.5  130626 SEDOP Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora m²      262,23  R$            111,60  R$         143,76  R$       37.698,18 1,11 %

5.13 FORRO  R$       32.799,37 0,97 %

5.13.1  140348 SEDOP Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m²      269,51  R$              52,08  R$           67,09  R$       18.081,43 0,53 %

5.13.2  141336 SEDOP Forro em lambri de PVC m²      269,51  R$              42,39  R$           54,61  R$       14.717,94 0,43 %

5.14 PINTURA  R$       41.988,23 1,24 %

5.14.1 A BASE DE ÁGUA  R$            933,84 0,03 %

5.14.1.1  150129 SEDOP Emassamento de parede p/ receber pintura PVA m²        63,14  R$              11,48  R$           14,79  R$            933,84 0,03 %

5.14.2 ESMALTE  R$         4.791,83 0,14 %

5.14.2.1  150491 SEDOP Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) m²        53,92  R$              51,79  R$           66,72  R$         3.597,54 0,11 %

5.14.2.2  150377 SEDOP Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa m²        37,38  R$              24,80  R$           31,95  R$         1.194,29 0,04 %

5.14.3 ACRÍLICA  R$       30.730,80 0,91 %

5.14.3.1  150180 SEDOP Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador - m²      779,97  R$              24,18  R$           31,15  R$       24.296,07 0,72 %

5.14.3.2  150586 SEDOP Emassamento de parede c/ massa acrilica m²      233,99  R$              21,35  R$           27,50  R$         6.434,73 0,19 %

5.14.4 OUTRAS PNTURAS  R$         5.531,76 0,16 %

5.14.4.1  150207 SEDOP Acrílica para piso m²      234,00  R$              18,35  R$           23,64  R$         5.531,76 0,16 %

5.15 INST. HIDRO-SANITARIAS  R$       16.174,85 0,48 %

5.15.1 ÁGUA FRIA (TUBOS, VÁLVULAS E RESGISTROS)  R$         2.599,70 0,08 %

5.15.1.1  180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT          4,00  R$            466,08  R$         600,40  R$         2.401,60 0,07 %

5.15.1.2  180211 SEDOP Registro de gaveta s/ canopla -  3/4" UN          2,00  R$              76,89  R$           99,05  R$            198,10 0,01 %

5.15.2 ESGOTO (TUBOS, FOSSA, SUMIDOUROS E CAIXAS)  R$         4.513,23 0,13 %

5.15.2.1  180679 SEDOP Caixa em alvenaria de  50x50x50cm c/ tpo. concreto UN          3,00  R$            391,11  R$         503,83  R$         1.511,49 0,04 %

5.15.2.2  180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) PT          6,00  R$            388,36  R$         500,29  R$         3.001,74 0,09 %
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5.15.3 AGUAS PLUVIAIS  R$         9.061,92 0,27 %

5.15.3.1  180513 SEDOP Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente M        62,44  R$            112,66  R$         145,13  R$         9.061,92 0,27 %

5.16 LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITÁRIOS  R$         4.074,90 0,12 %

5.16.1  190609 SEDOP Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento UN          2,00  R$            580,23  R$         747,45  R$         1.494,90 0,04 %

5.16.2  190691 SEDOP Ducha higienica cromada UN          1,00  R$            156,70  R$         201,86  R$            201,86 0,01 %

5.16.3  190092 SEDOP Lavatorio de louça c/col.,torn.,mistur.,sifao e valv. UN          2,00  R$            782,98  R$      1.008,63  R$         2.017,26 0,06 %

5.16.4  190797 SEDOP Porta papel higiênico - Polipropileno UN          2,00  R$              74,38  R$           95,82  R$            191,64 0,01 %

5.16.5  190794 SEDOP Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno UN          2,00  R$              65,69  R$           84,62  R$            169,24 0,00 %

5.17 INST. ELÉTRICAS  R$       48.723,44 1,44 %

5.17.1  170321 SEDOP Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) UN          1,00  R$            395,11  R$         508,98  R$            508,98 0,01 %

5.17.2 93672 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN          1,00  R$              83,45  R$         107,50  R$            107,50 0,00 %

5.17.3  170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN        11,00  R$              22,44  R$           28,91  R$            318,01 0,01 %

5.17.4 170362 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN        11,00  R$              64,89  R$           83,59  R$            919,49 0,03 %

5.17.5 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
M      850,00  R$                8,41  R$           10,83  R$         9.205,50 0,27 %

5.17.6 170632 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1 1/4" M        43,00  R$              15,49  R$           19,95  R$            857,85 0,03 %

5.17.7 170909 SEDOP Condulete de aluminio tipo T 3/4" UN          1,00  R$              14,27  R$           18,38  R$              18,38 0,00 %

5.17.8 170920 SEDOP Condulete de aluminio tipo L 3/4" UM          2,00  R$                9,91  R$           12,77  R$              25,54 0,00 %

5.17.9 170418 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V M      400,00  R$                7,20  R$             9,28  R$         3.712,00 0,11 %

5.17.10 170747 SEDOP Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV M        30,00  R$              24,51  R$           31,57  R$            947,10 0,03 %

5.17.11  171070 SEDOP Supressor contra surto CLAMPER 45KA UN          4,00  R$              95,66  R$         123,23  R$            492,92 0,01 %

5.17.12  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W PT        50,00  R$            232,20  R$         299,12  R$       14.956,00 0,44 %

5.17.13  170339 SEDOP Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) UN        32,00  R$              25,15  R$           32,40  R$         1.036,80 0,03 %

5.17.14  170332 SEDOP Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) UN        11,00  R$              15,84  R$           20,41  R$            224,51 0,01 %

5.17.15  170334 SEDOP Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) UN          4,00  R$              29,92  R$           38,54  R$            154,16 0,00 %
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5.17.16  170978 SEDOP Luminária  c/ lâmp de emergência UN        19,00  R$              53,02  R$           68,30  R$         1.297,70 0,04 %

5.17.17  171531 SEDOP Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W UN        50,00  R$            216,44  R$         278,82  R$       13.941,00 0,41 %

5.18 CLIMATIZAÇÃO  R$       49.009,75 1,44 %

5.18.1 230262 SEDOP Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) UN        10,00  R$            490,60  R$         631,99  R$         6.319,90 0,19 %

5.18.2  231084 SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) PT        10,00  R$            198,84  R$         256,15  R$         2.561,50 0,08 %

5.18.3  231085 SEDOP Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) PT        10,00  R$         1.411,38  R$      1.818,14  R$       18.181,40 0,54 %

5.18.4  170339 SEDOP Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) uN          2,00  R$              25,15  R$           32,40  R$              64,80 0,00 %

5.18.5 170076 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 3/4" M      114,00  R$              10,63  R$           13,69  R$         1.560,66 0,05 %

5.18.6 170630 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 2" M        30,00  R$              28,55  R$           36,78  R$         1.103,40 0,03 %

5.18.7 170317 SEDOP Cabo de cobre 4mm2 - 750 V M        30,00  R$                9,40  R$           12,11  R$            363,30 0,01 %

5.18.8 170318 SEDOP Cabo de cobre 6mm2 - 750 V M      312,00  R$              11,89  R$           15,32  R$         4.779,84 0,14 %

5.18.9 170747 SEDOP Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV M        30,00  R$              24,51  R$           31,57  R$            947,10 0,03 %

5.18.10 170749 SEDOP Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV M        30,00  R$              47,89  R$           61,69  R$         1.850,70 0,05 %

5.18.11 170750 SEDOP Cabo de cobre 50mm2 - 1 KV M        90,00  R$              65,74  R$           84,69  R$         7.622,10 0,22 %

5.18.12  170881 SEDOP Caixa plástica 4"x2" UN        10,00  R$                3,06  R$             3,94  R$              39,40 0,00 %

5.18.13  171094 SEDOP Curva  90° p/ elet. PVC 3" (IE) UN        10,00  R$              59,93  R$           77,20  R$            772,00 0,02 %

5.18.14 170322 SEDOP Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) UN          1,00  R$            769,22  R$         990,91  R$            990,91 0,03 %

5.18.15  170362 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN        11,00  R$              64,89  R$           83,59  R$            919,49 0,03 %

5.18.16 170388 SEDOP Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN UN          1,00  R$            341,82  R$         440,33  R$            440,33 0,01 %

5.18.17  171070 SEDOP Supressor contra surto CLAMPER 45KA UN          4,00  R$              95,66  R$         123,23  R$            492,92 0,01 %

5.19 REDE LÓGICA  R$       35.636,01 1,05 %

5.19.1
 170682 SEDOP Ponto eletrico estabilizado (incl. eletr.,cx.,fiaçao e tomada)

PT
       22,00  R$            541,01 

 R$         696,93 
 R$       15.332,46 

0,45 %

5.19.2
 170690 SEDOP Ponto de logica - UTP (c/ instalaçao aparente)

PT
       22,00  R$            515,66 

 R$         664,27 
 R$       14.613,94 

0,43 %

5.19.3
 210083 SEDOP Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx.,fiaçao e tomada)

PT
         1,00  R$            122,55 

 R$         157,87 
 R$            157,87 

0,00 %
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5.19.4
 211035 SEDOP Protetor de surto para linha telefônica

UN
         1,00  R$              84,19 

 R$         108,45 
 R$            108,45 

0,00 %

5.19.5
 171178 SEDOP Rack 19" 05 U/A

UN
         1,00  R$            583,52 

 R$         751,69 
 R$            751,69 

0,02 %

5.19.6
 171185 SEDOP Switch 24 portas

UN
         1,00  R$         1.204,78 

 R$      1.552,00 
 R$         1.552,00 

0,05 %

5.19.7
 171190 SEDOP Patch cable M8V cat 6e 1,5m

UN
       44,00  R$              55,04 

 R$           70,90 
 R$         3.119,60 

0,09 %

5.20 INST. DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO  R$            332,69 0,01 %

5.20.1  201507 SEDOP Extintor de incêndio ABC -  6Kg UN          1,00  R$            224,22  R$         288,84  R$            288,84 0,01 %

5.20.2  241468 SEDOP Placa de sinalização fotoluminoscente UN          1,00  R$              34,04  R$           43,85  R$              43,85 0,00 %

5.21 LIMPEZA FINAL  R$         2.371,69 0,07 %

5.21.1  270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m²      269,51  R$                6,83  R$             8,80  R$         2.371,69 0,07 %

 6 BLOCO RECREIO  R$     378.503,78 11,15 %

 6.1 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS  R$         9.948,25 0,29 %

 6.1.1  020020 SEDOP Demolição da estrutura em madeira da cobertura m²      129,24  R$                6,78  R$             8,73  R$         1.128,27 0,03 %

 6.1.2  021534 SEDOP Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento m²        45,75  R$                5,73  R$             7,38  R$            337,64 0,01 %

 6.1.3  020628 SEDOP Retirada de piso cimentado m²        68,69  R$                8,32  R$           10,72  R$            736,36 0,02 %

 6.1.4  020016 SEDOP Demolição manual de alvenaria de tijolo m³        15,77  R$              57,60  R$           74,20  R$         1.170,13 0,03 %

 6.1.5  020014 SEDOP Retirada de esquadria sem aproveitamento m²        22,56  R$                5,52  R$             7,11  R$            160,40 0,00 %

 6.1.6  020021 SEDOP Retirada de revestimento cerâmico m²        22,03  R$                5,76  R$             7,42  R$            163,46 0,00 %

 6.1.7  020307 SEDOP Retirada de telhas de barro m²      258,49  R$                9,59  R$           12,35  R$         3.192,35 0,09 %

 6.1.8  021526 SEDOP Retirada de louça sanitária UN        10,00  R$              37,75  R$           48,63  R$            486,30 0,01 %

 6.1.9  020235 SEDOP Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora m²      121,62  R$                7,68  R$             9,89  R$         1.202,82 0,04 %

 6.1.10  020857 SEDOP Retirada de ponto elétrico PT        30,00  R$              15,42  R$           19,86  R$            595,80 0,02 %

 6.1.11  020860 SEDOP Retirada de ventilador de teto UN        12,00  R$              26,99  R$           34,77  R$            417,24 0,01 %

 6.1.12  020855 SEDOP Retirada de luminárias UN        18,00  R$              15,42  R$           19,86  R$            357,48 0,01 %
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 6.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$         1.747,57 0,05 %

 6.2.1  030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³          9,69  R$            105,78  R$         136,27  R$         1.320,46 0,04 %

 6.2.2  030010 SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³          6,24  R$              51,21  R$           65,97  R$            411,65 0,01 %

 6.2.3  030254 SEDOP Reaterro compactado m³          0,22  R$              54,53  R$           70,25  R$              15,46 0,00 %

 6.3 FUNDAÇÕES  R$         9.626,10 0,28 %

 6.3.1  040285 SEDOP Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br. m³          0,31  R$         1.385,06  R$      1.784,23  R$            553,11 0,02 %

 6.3.2  040284 SEDOP Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração m³          1,00  R$         2.682,44  R$      3.455,52  R$         3.455,52 0,10 %

 6.3.3  040283 SEDOP Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) m³          1,50  R$         2.907,14  R$      3.744,98  R$         5.617,47 0,17 %

 6.4 ESTRUTURAL  R$         8.863,68 0,26 %

 6.4.1 CONCRETO  R$         8.863,68 0,26 %

 6.4.1.1  050766 SEDOP
Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)
m³          2,13  R$         3.230,36  R$      4.161,35  R$         8.863,68 0,26 %

6.5 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$         1.171,10 0,03 %

6.5.1 80314 SEDOP Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos)        29,11  R$              31,23  R$           40,23  R$         1.171,10 0,03 %

6.6 PAREDES E PAINEIS  R$       12.580,36 0,37 %

6.6.1  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m²      143,94  R$              67,85  R$           87,40  R$       12.580,36 0,37 %

6.7 COBERTURA  R$       61.046,41 1,80 %

6.7.1 ESTRUTURA  R$       25.023,82 0,74 %

6.7.1.1  070051 SEDOP Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada m²      191,46  R$            101,46  R$         130,70  R$       25.023,82 0,74 %

6.7.2 TELHAMENTO  R$       33.841,32 1,00 %

6.7.2.1  070058 SEDOP Cobertura - telha plan m²      320,71  R$              81,91  R$         105,52  R$       33.841,32 1,00 %

6.7.3 CALHAS E CUMEEIRAS  R$         2.181,27 0,06 %

6.7.3.1  070287 SEDOP Cumeeira de barro M        28,66  R$              18,51  R$           23,84  R$            683,25 0,02 %

6.7.3.2 94224 SINAPI EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). M        51,04  R$              22,78  R$           29,35  R$         1.498,02 0,04 %
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6.8 IMPERMEABILIZAÇÕES/ TRATAMENTOS  R$         2.501,46 0,07 %

6.8.1  080300 SEDOP Imunização para madeira m²      320,29  R$                6,06  R$             7,81  R$         2.501,46 0,07 %

6.9 ESQUADRIA  R$       34.139,45 1,01 %

6.9.1 MADEIRA  R$         7.089,00 0,21 %

6.9.1.1  090065 SEDOP Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar m²        12,18  R$            451,81  R$         582,02  R$         7.089,00 0,21 %

6.9.2 FERRO  R$         2.962,51 0,09 %

6.9.2.1  090071 SEDOP Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) m²          3,53  R$            261,70  R$         337,12  R$         1.190,03 0,04 %

6.9.2.2  090070 SEDOP Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) m²          1,65  R$            465,16  R$         599,22  R$            988,71 0,03 %

6.9.2.3  090068 SEDOP Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) m²          2,20  R$            276,56  R$         356,26  R$            783,77 0,02 %

6.9.3 OUTROS MATERIAIS  R$       24.087,94 0,71 %

6.9.3.1  091381 SEDOP Esquadria c/ venezianas de aluminio  anodizado preto c/ ferragens m²        12,60  R$            988,07  R$      1.272,83  R$       16.037,66 0,47 %

6.9.3.2  091512 SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm m²          9,75  R$            640,95  R$         825,67  R$         8.050,28 0,24 %

6.10 REVESTIMENTO  R$       59.451,00 1,75 %

6.10.1  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m²      287,87  R$              10,83  R$           13,95  R$         4.015,79 0,12 %

6.10.2  110249 SEDOP Reboco com argamassa no traço 1:3 - p/ epoxi m²      299,59  R$              50,06  R$           64,49  R$       19.320,56 0,57 %

6.10.3  110644 SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão Médio m²      340,64  R$              82,30  R$         106,02  R$       36.114,65 1,06 %

6.11 RODAPÉS,SOLEIRAS E PEITORIS  R$         3.453,98 0,10 %

6.11.1  120688 SEDOP Rodapé de alta resistência (incl. polimento) M      227,83  R$              11,17  R$           14,39  R$         3.278,47 0,10 %

6.11.2  120734 SEDOP Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm m²          0,26  R$            524,02  R$         675,04  R$            175,51 0,01 %

6.12 PISOS  R$       42.401,70 1,25 %

6.12.1  130492 SEDOP Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m²        16,96  R$            105,66  R$         136,11  R$         2.308,43 0,07 %

6.12.2  130507 SEDOP Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m²      116,82  R$              60,68  R$           78,17  R$         9.131,82 0,27 %

6.12.3  130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m²        83,21  R$              35,53  R$           45,77  R$         3.808,52 0,11 %

6.12.4  131026 SEDOP Cerâmica anti-derrapante m²        83,21  R$              75,52  R$           97,28  R$         8.094,67 0,24 %
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6.12.5  130626 SEDOP Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora m²      132,57  R$            111,60  R$         143,76  R$       19.058,26 0,56 %

6.13 FORRO  R$         9.392,81 0,28 %

6.13.1  140348 SEDOP Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m²        77,18  R$              52,08  R$           67,09  R$         5.178,01 0,15 %

6.13.2  141336 SEDOP Forro em lambri de PVC m²        77,18  R$              42,39  R$           54,61  R$         4.214,80 0,12 %

6.14 PINTURA  R$       11.510,85 0,34 %

6.14.1 ESMALTE  R$         1.438,82 0,04 %

6.14.1.1  150302 SEDOP Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m²          3,30  R$              37,23  R$           47,96  R$            158,27 0,00 %

6.14.1.2  150377 SEDOP Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa m²        23,52  R$              24,80  R$           31,95  R$            751,46 0,02 %

6.14.1.3  150491 SEDOP Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) m²          7,93  R$              51,79  R$           66,72  R$            529,09 0,02 %

6.14.2 ACRÍLICA  R$         9.590,72 0,28 %

6.14.2.1  150180 SEDOP Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador - m²      211,51  R$              24,18  R$           31,15  R$         6.588,54 0,19 %

6.14.2.2  150586 SEDOP Emassamento de parede c/ massa acrilica m²      109,17  R$              21,35  R$           27,50  R$         3.002,18 0,09 %

6.14.3 OUTRAS PINTURAS  R$            481,31 0,01 %

6.14.3.1  150207 SEDOP Acrílica para piso m²        20,36  R$              18,35  R$           23,64  R$            481,31 0,01 %

6.15 INST. HIDRO-SANITÁRIS  R$       39.637,76 1,17 %

6.15.1 ÁGUA FRIA (TUBOS, VÁLVULAS E RESGITROS)  R$       14.805,80 0,44 %

6.15.1.1  180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT        24,00  R$            466,08  R$         600,40  R$       14.409,60 0,42 %

6.15.1.2  180211 SEDOP Registro de gaveta s/ canopla -  3/4" UN          4,00  R$              76,89  R$           99,05  R$            396,20 0,01 %

6.15.2 ESGOTO (TUBOS, SUMIDOUROS E CAIXAS)  R$       16.513,11 0,49 %

6.15.2.1  180679 SEDOP Caixa em alvenaria de  50x50x50cm c/ tpo. concreto UN          1,00  R$            391,11  R$         503,83  R$            503,83 0,01 %

6.15.2.2  180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) PT        32,00  R$            388,36  R$         500,29  R$       16.009,28 0,47 %

6.15.3 ÁGUAS PLUVIAIS  R$         8.318,85 0,25 %

6.15.3.1  180513 SEDOP Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente M        57,32  R$            112,66  R$         145,13  R$         8.318,85 0,25 %
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6.16 LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANITÁRIOS  R$       37.598,96 1,11 %

6.16.1  190303 SEDOP Bacia sifonada  - PCD UN          2,00  R$         1.825,06  R$      2.351,04  R$         4.702,08 0,14 %

6.16.2  190610 SEDOP Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento UN        14,00  R$            904,96  R$      1.165,77  R$       16.320,78 0,48 %

6.16.3  190716 SEDOP Barra em aço inox (PCD) M          6,00  R$            281,65  R$         362,82  R$         2.176,92 0,06 %

6.16.4  190691 SEDOP Ducha higienica cromada UN          9,00  R$            156,70  R$         201,86  R$         1.816,74 0,05 %

6.16.5  190304 SEDOP Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD UN          2,00  R$            924,50  R$      1.190,94  R$         2.381,88 0,07 %

6.16.6  190375 SEDOP Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. UN          6,00  R$            629,65  R$         811,12  R$         4.866,72 0,14 %

6.16.7  190101 SEDOP Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) UN          1,00  R$         1.707,38  R$      2.199,45  R$         2.199,45 0,06 %

6.16.8  190797 SEDOP Porta papel higiênico - Polipropileno UN        16,00  R$              74,38  R$           95,82  R$         1.533,12 0,05 %

6.16.9  190794 SEDOP Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno UN          6,00  R$              65,69  R$           84,62  R$            507,72 0,01 %

6.16.10  190085 SEDOP Tanque de louça c/ torneira, sifao e valvula UN          1,00  R$            848,90  R$      1.093,55  R$         1.093,55 0,03 %

6.17 INST. ELÉTRICAS  R$       31.200,96 0,92 %

6.17.1  170321 SEDOP Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) UN          1,00  R$            395,13  R$         509,01  R$            509,01 0,01 %

6.17.2  170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN          5,00  R$              22,44  R$           28,91  R$            144,55 0,00 %

6.17.3  170388 SEDOP Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN UN          1,00  R$            341,80  R$         440,31  R$            440,31 0,01 %

6.17.4  171070 SEDOP Supressor contra surto CLAMPER 45KA UN          4,00  R$              95,66  R$         123,23  R$            492,92 0,01 %

6.17.5 170418 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V M      400,00  R$                7,20  R$             9,28  R$         3.712,00 0,11 %

6.17.6 170318 SEDOP Cabo de cobre 16mm2 - 750 V M        30,00  R$              11,89  R$           15,32  R$            459,60 0,01 %

6.17.7 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
M      132,00  R$                8,51  R$           10,96  R$         1.446,72 0,04 %

6.17.8 170076 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 3/4" M        60,00  R$              10,63  R$           13,69  R$            821,40 0,02 %

6.17.9 170920 SEDOP Condulete de aluminio tipo L 3/4" UN          2,00  R$                9,91  R$           12,77  R$              25,54 0,00 %

6.17.10 170909 SEDOP Condulete de aluminio tipo T 3/4" UN          2,00  R$              14,27  R$           18,38  R$              36,76 0,00 %

6.17.11 170692 SEDOP Ponto p/ ventilador de teto (c/ fiaçao UN          2,00  R$            120,88  R$         155,72  R$            311,44 0,01 %

6.17.12  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W PT        36,00  R$            232,20  R$         299,12  R$       10.768,32 0,32 %
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6.17.13  170339 SEDOP Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) UN        15,00  R$              25,15  R$           32,40  R$            486,00 0,01 %

6.17.14  170332 SEDOP Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) UN          7,00  R$              15,84  R$           20,41  R$            142,87 0,00 %

6.17.15  170978 SEDOP Luminária  c/ lâmp de emergência UN        20,00  R$              53,02  R$           68,30  R$         1.366,00 0,04 %

6.17.16  171531 SEDOP Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W UN        36,00  R$            216,44  R$         278,82  R$       10.037,52 0,30 %

6.18 INST. DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO  R$            332,69 0,01 %

6.18.1  201507 SEDOP Extintor de incêndio ABC -  6Kg UN          1,00  R$            224,22  R$         288,84  R$            288,84 0,01 %

6.18.2  241468 SEDOP Placa de sinalização fotoluminoscente UN          1,00  R$              34,04  R$           43,85  R$              43,85 0,00 %

6.19 LIMPEZA DE OBRA  R$         1.898,69 0,06 %

6.19.1  270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m²      215,76  R$                6,83  R$             8,80  R$         1.898,69 0,06 %

 7 BLOCOS DE SALAS DE AULA  R$     681.056,63 20,06 %

 7.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$       15.063,65 0,44 %

 7.1.1  020020 SEDOP Demolição da estrutura em madeira da cobertura m²      273,93  R$                6,78  R$             8,73  R$         2.391,41 0,07 %

 7.1.2  021534 SEDOP Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento m²      286,79  R$                5,73  R$             7,38  R$         2.116,51 0,06 %

 7.1.3  020628 SEDOP Retirada de piso cimentado m²      200,22  R$                8,32  R$           10,72  R$         2.146,36 0,06 %

 7.1.4  020014 SEDOP Retirada de esquadria sem aproveitamento m²        85,86  R$                5,52  R$             7,11  R$            610,46 0,02 %

 7.1.5  020307 SEDOP Retirada de telhas de barro m²      547,86  R$                9,59  R$           12,35  R$         6.766,07 0,20 %

 7.1.6  020857 SEDOP Retirada de ponto elétrico PT        22,00  R$              15,42  R$           19,86  R$            436,92 0,01 %

 7.1.7  020860 SEDOP Retirada de ventilador de teto UN          8,00  R$              26,99  R$           34,77  R$            278,16 0,01 %

 7.1.8  020855 SEDOP Retirada de luminárias UN        16,00  R$              15,42  R$           19,86  R$            317,76 0,01 %

 7.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$       10.074,09 0,30 %

 7.2.1  030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³        67,58  R$            105,78  R$         136,27  R$         9.209,13 0,27 %

 7.2.2  030010 SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³          8,00  R$              51,21  R$           65,97  R$            527,76 0,02 %

 7.2.3  030254 SEDOP Reaterro compactado m³          4,80  R$              54,53  R$           70,25  R$            337,20 0,01 %
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 7.3 FUNDAÇÕES  R$         9.468,12 0,28 %

 7.3.1  040284 SEDOP Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração m³          2,74  R$         2.682,44  R$      3.455,52  R$         9.468,12 0,28 %

 7.4 ESTRUTURA  R$       14.331,58 0,42 %

 7.4.1 CONCRETO  R$       14.331,58 0,42 %

 7.4.1.1  040283 SEDOP Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) m³          0,46  R$         2.907,14  R$      3.744,98  R$         1.722,69 0,05 %

 7.4.1.2  050766 SEDOP
Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)
m³          3,03  R$         3.230,36  R$      4.161,35  R$       12.608,89 0,37 %

7.5 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$         2.449,60 0,07 %

7.5.1 80314 SEDOP Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) M²        60,89  R$              31,23  R$           40,23  R$         2.449,60 0,07 %

7.6 PAREDES E PAINEIS  R$         6.707,08 0,20 %

7.6.1  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m²        76,74  R$              67,85  R$           87,40  R$         6.707,08 0,20 %

7.7 COBERTURA  R$     138.575,60 4,08 %

7.7.1 ESTRUTURA  R$       56.245,44 1,66 %

7.7.1.1  070051 SEDOP Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada m²      430,34  R$            101,46  R$         130,70  R$       56.245,44 1,66 %

7.7.2 TELHAMENTO  R$       73.509,45 2,17 %

7.7.2.1  070058 SEDOP Cobertura - telha plan m²      696,64  R$              81,91  R$         105,52  R$       73.509,45 2,17 %

7.7.3 CALHAS/CUMEEIRAS E EMBOÇAMENTO  R$         8.820,71 0,26 %

7.7.3.1  070287 SEDOP Cumeeira de barro M        68,10  R$              18,51  R$           23,84  R$         1.623,50 0,05 %

7.7.3.2 94224 SINAPI EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). M      245,22  R$              22,78  R$           29,35  R$         7.197,21 0,21 %

7.8 IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS  R$         5.440,76 0,16 %

7.8.1  080300 SEDOP Imunização para madeira m²      696,64  R$                6,06  R$             7,81  R$         5.440,76 0,16 %

7.9 ESQUADRIA  R$       87.549,05 2,58 %

7.9.1 MADEIRA  R$         7.822,35 0,23 %

7.9.1.1  090065 SEDOP Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar m²        13,44  R$            451,81  R$         582,02  R$         7.822,35 0,23 %
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7.9.2 OUTROS MATERIAIS  R$       79.726,70 2,35 %

7.9.2.1  091512 SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm m²        96,56  R$            640,95  R$         825,67  R$       79.726,70 2,35 %

7.10 REVESTIMENTOS  R$       41.339,10 1,22 %

7.10.1  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m²      208,28  R$              10,83  R$           13,95  R$         2.905,51 0,09 %

7.10.2  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m²      678,20  R$              43,99  R$           56,67  R$       38.433,59 1,13 %

7.11 RODAPÉS, SOLEIRAS EPEITORIS  R$         4.161,01 0,12 %

7.11.1  120688 SEDOP Rodapé de alta resistência (incl. polimento) M      289,16  R$              11,17  R$           14,39  R$         4.161,01 0,12 %

7.12 PISOS  R$       94.368,09 2,78 %

7.12.1  130492 SEDOP Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m²        25,48  R$            105,66  R$         136,11  R$         3.468,08 0,10 %

7.12.2  130507 SEDOP Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m²      126,36  R$              60,68  R$           78,17  R$         9.877,56 0,29 %

7.12.3  130233 SEDOP Cimentado liso c/ junta plastica m²        93,50  R$              57,14  R$           73,61  R$         6.882,54 0,20 %

7.12.4  130626 SEDOP Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora m²      515,72  R$            111,60  R$         143,76  R$       74.139,91 2,18 %

7.13 FORRO  R$       46.378,65 1,37 %

7.13.1  140348 SEDOP Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m²      381,09  R$              52,08  R$           67,09  R$       25.567,33 0,75 %

7.13.2  141336 SEDOP Forro em lambri de PVC m²      381,09  R$              42,39  R$           54,61  R$       20.811,32 0,61 %

7.14 PINTURA  R$       51.865,59 1,53 %

7.14.1 ESMALTE  R$         5.422,01 0,16 %

7.14.1.1  150129 SEDOP Emassamento de parede p/ receber pintura PVA m²      366,60  R$              11,48  R$           14,79  R$         5.422,01 0,16 %

7.14.2 ACRÍLICA  R$       43.519,78 1,28 %

7.14.2.1  150180 SEDOP Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador - m²   1.073,46  R$              24,18  R$           31,15  R$       33.438,28 0,99 %

7.14.2.2  150586 SEDOP Emassamento de parede c/ massa acrilica m²      366,60  R$              21,35  R$           27,50  R$       10.081,50 0,30 %

7.14.3 OUTRAS PINTURAS  R$         2.923,80 0,09 %

7.14.3.1  150207 SEDOP Acrílica para piso m²      123,68  R$              18,35  R$           23,64  R$         2.923,80 0,09 %
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7.15 INST. HIDRO-SANITÁRIAS  R$       22.052,50 0,65 %

7.15.1 ÁGUAS PLUVIAIS  R$       22.052,50 0,65 %

7.15.1.1  180513 SEDOP Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente M      151,95  R$            112,66  R$         145,13  R$       22.052,50 0,65 %

7.16 INST. ELÉTRICAS  R$       65.241,52 1,92 %

7.16.1  170321 SEDOP Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) UN          2,00  R$            395,13  R$         509,01  R$         1.018,02 0,03 %

7.16.2  170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN        10,00  R$              22,44  R$           28,91  R$            289,10 0,01 %

7.16.3  171070 SEDOP Supressor contra surto CLAMPER 45KA UN          8,00  R$              95,66  R$         123,23  R$            985,84 0,03 %

7.16.4 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
M      620,00  R$                8,41  R$           10,83  R$         6.714,60 0,20 %

7.16.5 170076 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 3/4" M      300,00  R$              10,63  R$           13,69  R$         4.107,00 0,12 %

7.16.6 170909 SEDOP Condulete de aluminio tipo T 3/4" UN          4,00  R$              14,27  R$           18,38  R$              73,52 0,00 %

7.16.7 170920 SEDOP Condulete de aluminio tipo L 3/4" UN          4,00  R$                9,91  R$           12,77  R$              51,08 0,00 %

7.16.8 170418 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V M      900,00  R$                7,20  R$             9,28  R$         8.352,00 0,25 %

7.16.9  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W PT        72,00  R$            232,20  R$         299,12  R$       21.536,64 0,63 %

7.16.10  170339 SEDOP Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) UN        16,00  R$              25,15  R$           32,40  R$            518,40 0,02 %

7.16.11 170334 SEDOP Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) UN          4,00  R$              29,94  R$           38,57  R$            154,28 0,00 %

7.16.12  170978 SEDOP Luminária  c/ lâmp de emergência UN        20,00  R$              53,02  R$           68,30  R$         1.366,00 0,04 %

7.16.13  171531 SEDOP Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W UN        72,00  R$            216,44  R$         278,82  R$       20.075,04 0,59 %

7.17 CLIMATIZAÇÃO  R$       63.034,44 1,86 %

7.17.1 230262 SEDOP Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) UN        16,00  R$            490,60  R$         631,99  R$       10.111,84 0,30 %

7.17.2  231084 SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) PT        16,00  R$            198,84  R$         256,15  R$         4.098,40 0,12 %

7.17.3  231085 SEDOP Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) PT        16,00  R$         1.411,38  R$      1.818,14  R$       29.090,24 0,86 %

7.17.4  170076 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 3/4" M      150,00  R$              10,62  R$           13,68  R$         2.052,00 0,06 %

7.17.5  170879 SEDOP Caixa de passagem em aluminio 300x300x130mm UN          2,00  R$            228,15  R$         293,90  R$            587,80 0,02 %

7.17.6  170881 SEDOP Caixa plástica 4"x2" UN        16,00  R$                3,06  R$             3,94  R$              63,04 0,00 %
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7.17.7  171094 SEDOP Curva  90° p/ elet. PVC 3" (IE) UN          8,00  R$              59,93  R$           77,20  R$            617,60 0,02 %

7.17.8  171024 SEDOP Curva  90º p/ elet PVC 3/4" (IE) UN        32,00  R$              14,98  R$           19,30  R$            617,60 0,02 %

7.17.9  171405 SEDOP Luva p/ elet. PVC de 3/4" (IE) UN        50,00  R$                4,61  R$             5,94  R$            297,00 0,01 %

7.17.10  170318 SEDOP Cabo de cobre   6mm2 - 750 V M      500,00  R$              11,87  R$           15,29  R$         7.645,00 0,23 %

7.17.11 170321 SEDOP Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) UN          2,00  R$            395,13  R$         509,01  R$         1.018,02 0,03 %

7.17.12  170888 SEDOP Centro de distribuição p/ 20 disjuntores (c/ barramento) UN          2,00  R$            487,84  R$         628,44  R$         1.256,88 0,04 %

7.17.13  170393 SEDOP Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN UN          4,00  R$            228,79  R$         294,73  R$         1.178,92 0,03 %

7.17.14  170362 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN        32,00  R$              64,89  R$           83,59  R$         2.674,88 0,08 %

7.17.15  171070 SEDOP Supressor contra surto CLAMPER 45KA UN        14,00  R$              95,66  R$         123,23  R$         1.725,22 0,05 %

7.18 INST. DE PROTEÇÃO/ COMBATE A INCÊNDIO  R$            665,38 0,02 %

7.18.1  201507 SEDOP Extintor de incêndio ABC -  6Kg UN          2,00  R$            224,22  R$         288,84  R$            577,68 0,02 %

7.18.2  241468 SEDOP Placa de sinalização fotoluminoscente UN          2,00  R$              34,04  R$           43,85  R$              87,70 0,00 %

7.19 LIMPEZA FINAL  R$         2.290,82 0,07 %

7.19.1  270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m²      260,32  R$                6,83  R$             8,80  R$         2.290,82 0,07 %

 8 QUADRA POLIESPORTIVO/AREIA  R$     933.523,78 27,50 %

 8.1 DEMOLIÇÃO E RETIRADA  R$       13.340,88 0,39 %

 8.1.1  020023 SEDOP Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora m²      604,65  R$              12,80  R$           16,49  R$         9.970,68 0,29 %

 8.1.2 CPU002 Próprio RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO UN          4,00  R$            654,05  R$         842,55  R$         3.370,20 0,10 %

 8.2 MOVIMENTO DE TERRA  R$       28.092,98 0,83 %

 8.2.1  030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³      148,68  R$            105,78  R$         136,27  R$       20.260,62 0,60 %

 8.2.2  030010 SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³        69,55  R$              51,21  R$           65,97  R$         4.588,21 0,14 %

 8.2.3  030254 SEDOP Reaterro compactado m³        46,18  R$              54,53  R$           70,25  R$         3.244,15 0,10 %
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 8.3 FUNDAÇÕES  R$       98.568,81 2,90 %

 8.3.1  040285 SEDOP Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br. m³          8,90  R$         1.385,06  R$      1.784,23  R$       15.879,65 0,47 %

 8.3.2  040283 SEDOP Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) m³        22,08  R$         2.907,14  R$      3.744,98  R$       82.689,16 2,44 %

 8.4 ESTRUTURA  R$       14.564,73 0,43 %

 8.4.1 CONCRETO  R$       14.564,73 0,43 %

 8.4.1.1  050766 SEDOP
Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)
m³          3,50  R$         3.230,36  R$      4.161,35  R$       14.564,73 0,43 %

8.5 PAREDES E PAINEIS  R$         8.666,58 0,26 %

8.5.1  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m²        99,16  R$              67,85  R$           87,40  R$         8.666,58 0,26 %

8.6 COBERTURA  R$     375.530,31 11,06 %

8.6.1 ESTRUTURA  R$     261.237,32 7,70 %

8.6.1.1  071493 SEDOP Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 30m m²      745,03  R$            272,19  R$         350,64  R$     261.237,32 7,70 %

8.6.2 TELHAMENTO  R$     106.749,09 3,14 %

8.6.2.1  070708 SEDOP Cobertura - telha de aluminio ondulada e=0,5mm m²   1.312,69  R$              58,53  R$           75,40  R$       98.976,83 2,92 %

8.6.2.2  070675 SEDOP Cobertura - telha translucida fibra de vidro m²        75,79  R$              79,61  R$         102,55  R$         7.772,26 0,23 %

8.6.3 CALHAS/CUMEEIRA E EMBOÇAMENTO  R$         7.543,90 0,22 %

8.6.3.1  070277 SEDOP Calha em chapa galvanizada M        70,00  R$              83,66  R$         107,77  R$         7.543,90 0,22 %

8.7 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTO  R$         8.323,59 0,25 %

8.7.1  080314 SEDOP Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) m²      206,90  R$              31,23  R$           40,23  R$         8.323,59 0,25 %

8.8 REVESTIMENTO  R$       14.005,35 0,41 %

8.8.1  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m²      198,32  R$              10,83  R$           13,95  R$         2.766,56 0,08 %

8.8.2  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m²      198,32  R$              43,99  R$           56,67  R$       11.238,79 0,33 %

8.9 PISOS  R$     151.372,71 4,46 %

9.9.1  130492 SEDOP Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m²      158,64  R$            105,66  R$         136,11  R$       21.592,49 0,64 %

9.9.2  130507 SEDOP Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m²      584,78  R$              60,68  R$           78,17  R$       45.712,25 1,35 %
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9.9.3  130626 SEDOP Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora m²      584,78  R$            111,60  R$         143,76  R$       84.067,97 2,48 %

8.10 PINTURA  R$       73.675,53 2,17 %

8.10.1 ESMALTE  R$       43.670,65 1,29 %

8.10.1.1  150302 SEDOP Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m²      745,03  R$              37,23  R$           47,96  R$       35.731,64 1,05 %

8.10.1.2  150491 SEDOP Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) m²      118,99  R$              51,79  R$           66,72  R$         7.939,01 0,23 %

8.10.2 ACRÍLICA  R$       12.430,43 0,37 %

8.10.2.1  150253 SEDOP Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos m²      236,32  R$              40,83  R$           52,60  R$       12.430,43 0,37 %

8.10.3 OUTRAS PINTURAS  R$       17.574,45 0,52 %

8.10.3.1  150207 SEDOP Acrílica para piso m²      743,42  R$              18,35  R$           23,64  R$       17.574,45 0,52 %

8.11 INST. HIDRO-SANITARIAS  R$       17.482,36 0,52 %

8.11.1 ÁGUAS PLUVIAIS  R$       17.482,36 0,52 %

8.11.1.1  180513 SEDOP Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente M      120,46  R$            112,66  R$         145,13  R$       17.482,36 0,52 %

8.12 INST. ELÉTRICAS 45.554,31R$        1,34 %

8.12.1 QUADRA POLIESPORTIVO  R$       27.476,01 0,81 %

8.12.1.1 CPU001 Próprio INSTALAÇÃO DE PROJETOR COM LÂMPADA LED 150 W UN        20,00  R$            415,12  R$         534,76  R$       10.695,20 0,32 %

8.12.1.2 170418 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V M      120,00  R$                7,20  R$             9,28  R$         1.113,60 0,03 %

8.12.1.3 170317 SEDOP Cabo de cobre   4mm2 - 750 V M      420,00  R$                9,40  R$           12,11  R$         5.086,20 0,15 %

8.12.1.4 170320 SEDOP Cabo de cobre 16mm2 - 750 V M        30,00  R$              23,34  R$           30,07  R$            902,10 0,03 %

8.12.1.5  170632 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1 1/4" M        30,00  R$              15,48  R$           19,94  R$            598,20 0,02 %

8.12.1.6  170076 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 3/4" M      195,00  R$              10,62  R$           13,68  R$         2.667,60 0,08 %

8.12.1.7 170920 SEDOP Condulete de aluminio tipo L 3/4" UN          9,00  R$                9,91  R$           12,77  R$            114,93 0,00 %

8.12.1.8 170909 SEDOP Condulete de aluminio tipo T 3/4" UN        16,00  R$              14,27  R$           18,38  R$            294,08 0,01 %

8.12.1.9  170978 SEDOP Luminária  c/ lâmp de emergência UN          4,00  R$              53,02  R$           68,30  R$            273,20 0,01 %

8.12.1.10  171407 SEDOP Luva p/ eletr. PVC de 1/2" (IE) UN        15,00  R$                4,01  R$             5,17  R$              77,55 0,00 %
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8.12.1.11  170339 SEDOP Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) UN          4,00  R$              25,15  R$           32,40  R$            129,60 0,00 %

8.12.1.12  170321 SEDOP Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) UN          1,00  R$            395,13  R$         509,01  R$            509,01 0,01 %

8.12.1.13  170362 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN          4,00  R$              64,89  R$           83,59  R$            334,36 0,01 %

8.12.1.14  170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN          2,00  R$              22,44  R$           28,91  R$              57,82 0,00 %

8.12.1.15 70388 SEDOP Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN UN          1,00  R$            341,82  R$         440,33  R$            440,33 0,01 %

8.12.1.16  171070 SEDOP Supressor contra surto CLAMPER 45KA UN          4,00  R$              95,66  R$         123,23  R$            492,92 0,01 %

8.12.1.17  170415 SEDOP Mureta de mediçao em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m) UN          1,00  R$         2.863,93  R$      3.689,31  R$         3.689,31 0,11 %

8.12.2 QUADRA DE AREIA  R$       18.078,30 0,53 %

8.12.2.1  171031 SEDOP Poste de concreto duplo T  300 Dan h = 9m  (incl. base em concreto ciclópico) UN          4,00  R$         1.232,51  R$      1.587,72  R$         6.350,88 0,19 %

8.12.2.2  171496 SEDOP Cruzeta em concreto (90x115x2400mm) UN          4,00  R$            148,94  R$         191,86  R$            767,44 0,02 %

8.12.2.3 CPU001 Próprio INSTALAÇÃO DEE PROJETOR COM LÂMPADA LED 150 W UN          8,00  R$            415,12  R$         534,76  R$         4.278,08 0,13 %

8.12.2.4 180414 SEDOP Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. Concreto UN          4,00  R$            183,49  R$         236,37  R$            945,48 0,03 %

8.12.2.5 170076 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 3/4" M        42,00  R$              10,63  R$           13,69  R$            574,98 0,02 %

8.12.2.6 170078 SEDOP Eletroduto PVC Rígido de 1" M        30,00  R$              11,94  R$           15,38  R$            461,40 0,01 %

8.12.2.7 171024 SEDOP Curva  90º p/ elet. PVC 3/4" (IE) UN          4,00  R$              14,99  R$           19,31  R$              77,24 0,00 %

8.12.2.8 171405 SEDOP Luva p/ elet. PVC de 3/4" (IE) UN        18,00  R$                4,62  R$             5,95  R$            107,10 0,00 %

8.12.2.9  170743 SEDOP Cabo de cobre   2,5mm2 - 1 KV M        84,00  R$                7,64  R$             9,84  R$            826,56 0,02 %

8.12.2.10  170745 SEDOP Cabo de cobre   6mm2 - 1  KV M        90,00  R$              12,74  R$           16,41  R$         1.476,90 0,04 %

8.12.2.11 170746 SEDOP Cabo de cobre 10mm2 - 1 KV M        30,00  R$              17,08  R$           22,00  R$            660,00 0,02 %

8.12.2.12  170321 SEDOP Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) UN          1,00  R$            395,11  R$         508,98  R$            508,98 0,01 %

8.12.2.13  170362 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN          2,00  R$              64,89  R$           83,59  R$            167,18 0,00 %

8.12.2.14  170893 SEDOP Disjuntor 10 DR 4P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN UN          1,00  R$            393,10  R$         506,39  R$            506,39 0,01 %

8.12.2.15  171070 SEDOP Supressor contra surto CLAMPER 45KA UN          3,00  R$              95,66  R$         123,23  R$            369,69 0,01 %

  



 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA 

8.13 SERRALHERIA  R$       60.180,38 1,77 %

8.13.1  240244 SEDOP Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 # 2") m²      118,99  R$            392,61  R$         505,76  R$       60.180,38 1,77 %

8.14 DIVERSOS  R$       17.609,00 0,52 %

8.14.1 ELEMENTOS ESPORTIVOS  R$       17.609,00 0,52 %

8.14.1.1  250610 SEDOP Equipamento completo p/ quadra de esportes CJ          1,00  R$       13.669,46  R$    17.609,00  R$       17.609,00 0,52 %

8.15 LIMPEZA FINAL  R$         6.556,26 0,19 %

8.15.1  270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m²      745,03  R$                6,83  R$             8,80  R$         6.556,26 0,19 %

R$ TOTAL 3.394.304,27 100,00 %

Cesar Eduardo M. Canelas Filho

Eng.Civil CREA/PA 1502763729

  



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA

OBRA: REFORMA DA E.E.E.F.M. AUGUSTO RAMOS PINHEIRO

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS C/ DESONERAÇÃO
HORISTAS MENSALISTAS

A. Encargos Sociais Básicos % % % %
A.1 INSS                  -                    -   
A.2 SESI              1,50              1,50 
A.3 SENAI              1,00              1,00 
A.4 INCRA              0,20              0,20 
A.5 SEBRAE              0,60              0,60 
A.6 Salário Educação              2,50              2,50 
A.7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho              3,00              3,00 
A.8 FGTS              8,00              8,00 
A.9 SECONCI                  -   16,80                  -   16,80
B. Encargos Sociais que recebem as incidências de "A"

B.1 Repouso Semanal Remunerado 18,12%                  -   
B.2 Feriados 4,15%                  -   
B.3 Auxílio - Enfermidade 0,87%              0,66 
B.4 13º Salário 11,11%              8,33 
B.5 Licença Paternidade 0,07%              0,06 
B.6 Faltas Justificadas 0,74%              0,56 
B.7 Dias de Chuvas 2,72%                  -   
B.8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11%              0,08 
B.9 Férias Gozadas 11,24%              8,43 

B.10 Salário Maternidade 0,03% 49,16              0,02 18,14
C. Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de "A"

C.1 Aviso Prévio Indenizado 5,75%              4,32 
C.2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14%              0,10 
C.3 Férias Indenizadas 3,10%              2,32 
C.4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,31%              2,49 
C.5 Indenização Adicional 0,48% 12,78              0,36 9,59
D. Taxas das Reincidências

D.1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B              8,26              3,05 

D.2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

             0,48 8,74              0,36 3,41

TOTAL GERAL            87,48            47,94 

CÉSAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/PA -  1502763729



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

100,00%

17.622,49R$                

17,83% 19,38% 16,98% 16,98% 15,04% 13,79%

22.050,97R$                23.967,91R$                20.999,75R$                20.999,75R$                18.600,49R$                17.054,57R$                

25,00% 25,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00%

146.696,58R$             146.696,58R$             88.017,95R$                88.017,95R$                58.678,63R$                58.678,63R$                

30,00% 25,00% 25,00% 10,00% 10,00%

73.587,84R$                61.323,20R$                61.323,20R$                24.529,28R$                24.529,28R$                

16,75% 16,70% 16,70% 16,70% 16,70% 16,45%

71.664,04R$                71.450,12R$                71.450,12R$                71.450,12R$                71.450,12R$                70.380,51R$                

16,70% 16,70% 16,70% 16,70% 16,70% 16,50%

63.210,13R$                63.210,13R$                63.210,13R$                63.210,13R$                63.210,13R$                62.453,12R$                

16,75% 16,70% 16,70% 16,70% 16,70% 16,45%

114.076,99R$             113.736,46R$             113.736,46R$             113.736,46R$             113.736,46R$             112.033,82R$             

18,00% 18,00% 17,00% 17,00% 17,00% 13,00%

168.034,28R$             168.034,28R$             158.699,04R$             158.699,04R$             158.699,04R$             121.358,09R$             

R$  Parcela 3.394.304,27R$     603.355,48R$             660.683,32R$             577.436,65R$             577.436,65R$             508.904,15R$             466.488,02R$             100,0%

% Simples 17,78% 19,46% 17,01% 17,01% 14,99% 13,74%

R$ Acumulado 603.355,48R$             1.264.038,80R$          1.841.475,45R$          2.418.912,10R$          2.927.816,25R$          3.394.304,27R$          

% Acumulado 17,78% 37,24% 54,25% 71,26% 86,25% 100,0%

Cesar Eduardo M. Canelas Filho

Eng.Civil CREA/PA 1502763729

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTO RAMOS PINHEIRO

SERVIÇOS PRELIMINARES 17.622,49R$            1 

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 123.673,44R$         

ITEM DESCRIÇÃO R$ PARCIAL
R$/ PERÍODO

%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO

PRAZO: 180 DIAS

 3 URBANIZAÇÃO 586.786,30R$         

 4 PASSARELA 245.292,81R$         

 5 BLOCO ADMINISTRATIVO 427.845,04R$         

 6 BLOCO RECREIO 378.503,78R$         

 7 BLOCOS DE SALAS DE AULA 681.056,63R$         

 8 QUADRA POLIESPORTIVO/AREIA 933.523,78R$         

20,06%

27,50%

0,52%

3,64%

17,29%

7,23%

12,60%

11,15%



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA

ITEM DESRIÇÃO %

1.0 CUSTOS INDIRETOS 5,36%

1.1 Administração Central 3,00%

1.2 Seguros + Garantia 0,80%

1.3 Riscos 0,97%

1.5 Despesas Financeiras 0,59%

2.0 TRIBUTOS 13,15%

2.1 Pis 0,65%

2.2 Cofins 3,00%

2.3 ISS 5,00%

2.4 CPRB 4,50%

3.0 LUCRO 6,160%

3.1 Lucro 6,160%

4.0 TAXA TOTAL DE BDI 28,82%

AC → Administração Central

S → Seguro

R → Riscos 

G → Garantia

DF → Despesas Financeiras

L → Taxa de Lucro/Remuneração

I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

Cesar Eduardo M. Canelas Filho

Eng.Civil CREA/PA 1502763729

COMPOSIÇÃO DE BDI - DESONERADO

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do 

BDI deve ser feito da seguinte maneira:

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

AUGUSTO RAMOS PINHEIRO



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA

REF.: SINAPI/PA - 02/2022 - SEDOP/PA 02/2022

3.10.1.2 CPU001 INSTALAÇÃO DE PROJETOR COM LÂMPADA LED 150 W

REF CÓD DESCRIÇÃO UNI COEF R$ UNI R$ PARCIAL

SINAPI 88243
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
h 2,50         17,38R$    43,45R$            

SINAPI 88264
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
h 2,50         21,52R$    53,80R$            

SINAPI 2510
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO 

BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE
UNI 1,00         53,40R$    53,40R$            

SINAPI 13390 REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO UNI 1,00         213,22R$  213,22R$          

SINPAI 39376 Lãmpada 150w UNI 1,00         51,25R$    51,25R$            

R$ Total 415,12R$          

 8.1.2 CPU002 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO

REF CÓD DESCRIÇÃO UNI COEF R$ UNI R$ PARCIAL

SINAPI 88252
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 1,80         17,00R$    30,60R$            

SINAPI 88286
MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
h 1,80         19,47R$    35,05R$            

SINAPI 93403

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO 

TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHI DIURNO.

chi 2,00         48,87R$    97,74R$            

SINAPI 93402

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO 

TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 

CHP DIURNO.

chp 1,80         272,59R$  490,66R$          

R$ Total 654,05R$          

Cesar Eduardo M. Canelas Filho

Eng.Civil CREA/PA 1502763729

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

AUGUSTO RAMOS PINHEIRO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
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2

PISO CERÂMICO retangular de 33,5x33,5cm, PEI IV, coeficiente de atrito >4, acabamento fosco, cor cinza claro e sem diferença de tonalidade entre as

peças, juntas de assentamento de 3mm, para as demais juntas (dessolidarização e movimentação) observar detalhes executivos da Secretaria. REJUNTE

das juntas de preenchimento com baixa permeabilidade, resistente à formação de bolor e algas, da mesma cor e tonalidade que a peça cerâmica do piso.

Ou similar equivalente com dimensão lateral correspondente ao revestimento cerâmico interno e com a aprovação da equipe de arquitetos do departamento

de projetos da DRTI/SEDUC.

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, tipo Korodur, distribuídos em placas de 100 x 100 cm, com junta plástica de 27x3mm, cor cinza. Com acabamento polido e

resinado.

3

PISO CIMENTADO liso com juntas de dilatação plástica, com retângulos de 1m. A superfície dessa camada deverá apresentar acabamento perfeito, alisado

à desempenadeira de madeira e esponjado, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme.

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO retangular de 33,5X60cm até a altura do forro partindo da junta de dessolidarização com o piso,, PEI III,

acabamento acetinado e sem diferença de tonalidade entre as peças, juntas de assentamento de 3mm, para as demais juntas (dessolidarização e

movimentação) observar detalhes executivos da Secretaria. REJUNTE de preenchimento das juntas com baixa permeabilidade, resistente à formação de

bolor e algas, da mesma cor e tonalidade que a peça assentada. Ou similar equivalente com dimensão lateral correspondente ao revestimento cerâmico

interno e com a aprovação da equipe de arquitetos do departamento de projetos da DRTI/SEDUC.

1

REVESTIMENTO CERÂMICO EXTERNO até a altura de 1,20m partindo da junta de dessolidarização com o piso, sendo 8 fileiras com altura de 80cm com

o revestimento 10x10cm cor Azul, 2 fileiras de cerâmica 10x10 cor branca e 02 fileiras de cerâmica 10x10 cor vermelha, sem diferença de tonalidade entre

as peças e acabamento acetinado. REJUNTE de preenchimento entre as juntas de assentamento de 3mm na cor do revestimento, com baixa

permeabilidade, resistente à formação de bolor e algas, e próprio para área externa. Referência: Linha Lux Lud 10x10cm, cor Areia, Cerâmica Elizabeth.

PINTURA acrílica semi-brilho cor areia, 2 demãos, sobre reboco paulista com emassamento acrílico. Referência: Areia, catálogo Coral Tintas.

2

REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO 10x10 até a altura de 1,20m partindo junta de dessolidarização com o piso, sendo 12 fileiras com altura de 1,20m

com o revestimento 10x10cm cor areia, com PEI III ou IV, sem diferença de tonalidade entre as peças e acabamento acetinado. REJUNTE de

preenchimento entre as juntas de assentamento de 3mm na cor do revestimento, com baixa permeabilidade, resistente à formação de bolor e algas, e

próprio para área externa . PINTURA acrílica semi-brilho cor areia, 2 demãos, sobre reboco paulista com emassamento acrílico.

4

SEM FORRO.

FORRO DE LAMBRIL DE PVC, largura de 100mm, cor branca, fixado com barroteamento metálico na estrutura metálica do telhado.

1

0

3

PINTURA interna acrílica semi-brilho cor areia, 2 demãos, sobre reboco paulista com emassamento acrílico. Referência: Areia, catálogo Coral Tintas.

4

PISO CIMENTADO ESTAINHADO, em quadros 1 x 1 m, com juntas plásticas  e acabamento em resina e pintura acrílica pintura epóxi diluída com

catalisador na proporção 3:1 , sobre fundo branco epóxi, 2 demãos, com demarcações para  futsal, handbol,  basquetebol e vôleibol,  nas cores padrão de

cada esporte de modo a deixa-las nitidas para a prática esportiva
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Acionamento Manual do Sistema de Alarme

SIMBOLOGIA:

Sirene de Alarme

Extintor Portátil de PQS

Ponto de Iluminação de Emergencia

do tipo autônomo

6Kg-               2A:20B:C

Ponto de Iluminação de Emergencia

do tipo autônomo

(mm)

DIMENSÕES

CÓDIGOS E

QUANT.SIGNIFICADOSÍMBOLO FORMA E COR

L(537)

E5

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA     

H(221)

E2

L(179)

E1

S12

S3

S2

Painel de Alarme

P.ALA.

S1

253/000

EXTINTORES
IT. 03/PARTE 1

CBM-PA

SINALIZAÇÃO DE
EMERGÊNCIA

ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA

SAÍDAS  DE
EMERGÊNCIA

PÓ ABC 6KG - 2A 20 B:C

O sistema de sinalização de emergência atende à
IT 05/2019 PARTE 3/ CBM-PA

OBEDECERA A IT 05/2019 PARTE 2/ CBM-PA
TEXTO

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 05/2019 PARTE 1

Quadro resumo de medidas de segurança

CLASSIFICAÇÃO - Instrução Técnica 01-Parte 01/2019

GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO EXEMPLOS

E
EDUCACIONAL E
CULTURA FÍSICA E-1 ESCOLA EM GERAL

ESCOLAS DE PRIMEIRO, SEGUNDO
E TERCEIRO GRAUS, CURSOS

SUPLETIVOS E
PRÉ-UNIVERSITÁRIOS E

ASSEMELHADOS

CARGA DE INCÊNCIO - IT- 02- Parte 4/2019

OCUPAÇÃO/USO DESCRIÇÃO CARGA DE INCÊNCIO
EM MJ/M2DIVISÃO

E-1 300 MJ/M2EDUCAÇÃO ESCOLA EM GERAL

253/000

253/000

253/000

07

COR PENA

0.15

PENACOR

07

LAYER

11

LAYER

PADRÃO INC

07 0.200.2007

07

07

07 0.60

0.40

0.500.50

0.40

0.6007

07

07

07 0.300.3007

0.2001

07 0.1507

07 0.150.1507

22

5

4

66

4

5

33

240

88

77

0.20104104

0.20255255

0.205050

0.20172172

BELÉM - PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;

2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________

3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

ANALISTA:____________________________

DATA:______/_______ /____________

PROTOCOLO SISGAT N°:______________, ANALISADO SOB DECRETO 2230/2018.

Corpo de Bombeiros Militar do Pará

Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicas

AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

CREA: ******

CREA: ******

PROJETO:

RESP. TÉC.:

P R A N C H A

02

OBRA:

Data Escala

INDICADA

Cidade

TERRA ALTA-PA

Revisão

01

01

CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO

ENG. CIVIL - CREA/PA 150276372-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA
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PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO: PLANTA BAIXA
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ROTA DE FUGA

TETO

PISO ACABADO

ROTA DE FUGA

PISO ACABADO
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.
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0
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COTAS EM (m)

2
0

SENTIDO DA FUGA (DESCE) EM ESCADA

40

1- Placas com fundo verde e pictogramas/ letras em branco e com efeito fotoluminescente. 

2
0

40

COTAS EM (cm)

2- As dimensões das placas são mínimas (com pictogramas na mesma proporção) 

 considerando a distância do observador a placa de L = 12m.

SAÍDA2
0

40

1
0

3- A altura das letras são mínimas e dimensionadas considerando a distancia do observador 

e dimensionadas segundo a IT-20/2011, ANEXO B "Simbologia das placas de sinalização"

 de L = 12m segundo a tabela-A-1 desta mesma Instrução Técnica. 

INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ROTA DE FUGA

SAÍDA

VISTA POR CIMA

VISTAS LATERAL
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207,5 mm
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DETALHE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

SEM ESCALA
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.
0
0
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EXTINTOR
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I
A
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.
6
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EXTINTOR

P

I
S

O

Sinalização de solo

apenas em locais indicados.

VER PROJETO

EXTINTOR

JAVARI ou equivalente

Suporte p/ piso

20cm DO PISO

extintor, selo do INMETRO,

Indicação do agente

validade, etc.
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I
A
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EXTINTOR

EXTINTOR

DETALHE BLOCO AUTÔNOMO
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VISTA FRONTAL

com suporte na

parede

VISTA LATERAL

com suporte na

parede

VISTA TRASEIRA

1
6
9

1
5
3

207,5

SUPORTE PARA PAREDE

DIÂMETRO DO FURO DO SUPORTE

4mm

PARAFUSO DE 43,5mm
4mm

SEM ESCALA

SAÍDA 12V PARA CONEXÃO DE PRUMADA

MODELO -ILUMAC IP-110

ÁREA DE COBERTURA 450m²

1
,
8

0
m

1
,
8

0
m

0
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1
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SAÍDA

SAÍDA

DETALHE - INSTALAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO

S/ ESC.

2
,
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0
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3
,
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0
m

Caixa com Chave da Porta Alternativa

Caixa metálica com tampa de vidro com martelinho metálico

preso com correntinha

DET. 06 - CAIXA QUEBRE O VIDRO

SEM ESCALA

Placa de sinalização complementar

Indicadores de parede na cor VERMELHA, com borda e

texto fotoluminescentes.

Segundo NBR 13434, partes 1, 2 e 3.

Em Caso

de Incêndio

Quebre

o Vidro

Sirene

Botoeira tipo quebre o vidro

Caixa metálica com tampa de vidro com e

martelinho metálico preso com correntinha

DET. 05 - ACIONAMENTO DE ALARME

ESCALA: 1/20

ALARME

DE

INCÊNDIO

Placa de sinalização

Indicadores de parede na cor

VERMELHA, com borda e imagem de

um extintor de incêndio na cor,

fotoluminescentes.

Segundo NBR 13434, partes 1, 2 e 3.
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,
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RESPONSÁVEL TÉCNICO

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DO CBMPA

1. (   ) Aprovação da Analise de Projeto;

2. (   ) Substituição de Projeto. Protocolo Original n°______________

3. (   ) Com Observação para Habite-se n .°__________/__________

4. (   ) Modificação de Projeto  por prancha. Protocolo Anterior  de n .°_______/________

ANALISTA:____________________________

DATA:______/_______ /____________

PROTOCOLO SISGAT N°:______________, ANALISADO SOB DECRETO 2230/2018.

Corpo de Bombeiros Militar do Pará

Diretoria de Serviços Técnicos

Centro de Atividades Técnicas

AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO
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PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO:DETALHES
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RELAÇÃO DE MATERIAIS - QUANTIDADE

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

18

19.

20

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

RELAÇÃO DE MATERIAIS

01. PERFIL 'U" 150x30x3.00=600m=3024Kg (BANZO DE ARCO)

02. PERFIL CANTONEIRA 35x35x2.25=1470m=1853Kg (MONTANTES E DIAGONAIS DE ARCO)

03. PERFIL CANTONEIRA 25x25x2.0=180m=144Kg (PRESILHA)

04.

DIAMETRO 3/4" ROSCADA=56m=128Kg (CHUMBAORES DOS ARCOS)

05.

PERFIL CANTONEIRA 3"x3" 1/4=12m=88Kg (APOIO DO ARCO)

06.
CHAPA 8mm=320x400=14 PÇ=115Kg (APOIO DO ARCO)

07.
PERFIL CARTOLA 70X40X20X2,0MM = 846m=2978Kg

08.
PERFIL "U" 130x50x2.25=132m=547Kg (BANZO DE PILAR E OITÃO)

09 PERFIL CANTONEIRA 35x35x2.25=150m=189Kg (MONTANTE E DIAGONAL DE OITÃO)

10.

PERFIL CANTONEIRA 3"x3"x1/4"=6.00m=44Kg (APOI DE PILAR DE OITÃO)

11.

CHAPA 8,0x320x300MM = 6PÇ = 35Kg (APOIO DE PILAR DE OITÃO)

12.

DIAMETRO 3/4" ROSCADA=12m=28Kg (CHUMBADORES DOS PILARE DE OITÃO)

13. PERFIL CARTOLA 90X50X20X2,00MM =162m=700Kg

14. PERFIL CANTONEIRA 35x35x2.25=42m=53Kg

15.

DIAMETRO 1/2" SAE 1020=180m=180Kg (CONTRA VENTO)

16.

DIAMETRO 1/2" BARRA ROSCADA=3m=3Kg

17 PERFIL "U" 34x20x2.0=366m=434Kg

18 CHAPA 3,00MM = 64Kg

19. PERFIL "U" 150x50x3,00MM=48m=275Kg

20 PORCA SEXTAVADA DIAMENTRO 1/2"=32PÇ

21. ARRUELA LISA DIAMETRO 3/4"=160PÇ

22. ARRUELA LISA DIAMETRO 1/2"=32PÇ

23. PORCA SEXTAVADA DIAMENTRO 3/4"=136PÇ

24. ELETRODUTO DIAMETRO 3.25=160Kg

25. TINTA ANTICORROSIVA 150 LITROS

26. DISCO DE CORTE DIAMETRO 12"=50PÇ

27. DISCO DE DESBASTE DIAMETRO 7"=25PÇ

28 SOLVENTE PARA TINTA 180 LITROS

29. ESTOPA 20Kg

30. TELHA DE AÇO ONDULADA, ESPESSURA=0.43mm=1152,2m

31.

TELHA DE AÇO TRAPEZOIDAL, ESPESSURA=0.43mm

TRAPÉZIO BAIXO=360m

32.

PARAFUSO AUTOATARRAXANTE DIAMETRO 1/4"x 3/4" COM UMA

ARRUELA DE AÇO E UMA DE NEOPRENE=3000PÇ

33. CONCRETO FCK=20MPA=22.00m3

34. AÇO CA 50=535Kg

PESO = 10.953Kg + 3% PERDAS = 11.282KG

DENOMINAÇÃO

BITOLA

QUANTIDADE PESO (kg)

Chumbador

Chapa do apoio inferior(oitão)

Chapa do apoio inferior(arco)

Cantoneira do apoio inferior(oitão)

Cantoneira do apoio inferior(arco)

Banzo de arco

Montante e diagonal de arco

Presilha arco

Reforço da emenda central do arco

Lanternin(banzo)

Lanternin(reforço do banzo)

Banzo de pilar de oitão

Montante  e diagonal pilar de oitão

Apoio das longarinas nos oitões

Longarinas nos oitões

Terças da cobertura e banzo da VR

Diagonais da VR da cobertura

Montantes e diagonais da VR da

tabela de basquete (VTR)

Banzo de VR da tabela de basquete

(VTR)

Banzo da viga de sustentação da

tabela de basquete

Montantes e diagonais da viga de

sustentação da tabela de basquete

Mão-francesa

Diagonal rigida das terças extremas

Contravento

Contravento

Contravento

Tirante para estabilizaçao da tabela

de basquete

Mão-francesa para estabilização da

tabela de  basquete

ɸ 

3

4

" roscada aço SAE 1020

Chapa 8mmx300x320

Chapa 8mmx320x400

L 3"x3"x

1

4

" laminada

L 3"x3"x

1

4

" laminada

U 150x32x3,35

L 35x35x3,00

L 25x25x2,25

Chapa 8mmx140x200

U 150x50x3,00

L 35x35x3,00

U 130x50x2,65

L 35x35x2,25

Chapa 5mmx100x150

Cartola 90x40x20x2,00(90 é altura)

Cartola 70x40x20x2,00(70 é altura)

U 32x32x2,00

U 32x32x2,00

Cartola 90x40x20x2,00mm

U 130x50x2,65

L 35x35x2,25

U 32x32x2,00

L 35x35x2,25

ɸ 

1

2

" Aço SAE 1020

ɸ 

1

2

" roscada

L 2

1

2

"x2

1

2

"x

5

16

" laminada

ɸ 

1

2

" Aço SAE 1020

C 100x40x20x2,00

68m

6 peças

14 peças

2,4m

9,80m

522m

1200m

48m

14 peças

60m

36m

120m

270m

48 peças

150m

840m

108m

42m

24m

18m

36m

294m

48m

186m

10m

4,8

42m

9m

151

36,20

112,54

17,47

71,34

2798

1843,20

89,13

24,62

342,72

55,30

558,15

318,33

27,36

585,6

2741,76

138,24

53,76

93,70

83,72

42,44

376,32

56,59

184,14

9,90

35,71

41,58

29,38

10 953,84

29.

30.

31.

Telhas de aço, ondulado, altura 17mm, espessura 0,43mm, galvanizada, pintura eletrostática conforme cores

no projeto  Quantidade = 1033,92 m

Telhas de aço trapezoidal, altura do trapézio 25mm, espesura 0,43mm, pintura eletroatática conforme cores

no projeto  Quantidade = 365,3 m

Parafuso autoatarraxante ɸ 

1

4

"x

3

4

" com uma arruela de aço e uma de neopreme. Quantidade = 3000 peças.

PESO = 10.953,84Kg + 3% PERDAS = 11.245KG

1
0
.
0
9

8
.
9
0

CHAPA 300X320X8,0MM INSERT

COM DOIS FUROS DE 22MM

CANTONEIRA LAMINADA

3"X3"X1/4" COM UM

FURO DE 22MM

.20

.60

1
0
.
0
9

.
4
0

2
.
9
2

4
.
7
0

6
.
4
8

8
.
2
6

.
4
0

BANZOS EM "U"

130X50X2,65MM

MONTANTES E

DIAGONAIS EM "L"

35X35X2,25MM

2
.
9
2

4
.
7
0

6
.
4
8

8
.
2
6

.60

.
4
0

CHAPA 300X320X8,0MM INSERT

COM DOIS FUROS DE 22MM

CANTONEIRA LAMINADA

3"X3"X1/4" COM UM

FURO DE 22MM

BANZOS EM "U"

130X50X2,65MM

MONTANTES E

DIAGONAIS EM "L"

35X35X2,25MM

BANZOS EM "U"

130X50X2,65MM

MONTANTES E

DIAGONAIS EM "L"

35X35X2,25MM

BANZOS EM "U"

130X50X2,65MM

MONTANTES E

DIAGONAIS EM "L"

35X35X2,25MM

.20

.
4
0

8
.
9
0

ESCALA: 1/75

ESCALA: 1/75

.20

PILAR CENTRAL

PILAR LATERAL

9
.
2
9

8
.
1
0

.13

.13

DET.:06

1
.
6
0

1

.

5

8

1

.

5

8

1

.

5

8

1

.

3

7

1

.

5

8

1

.

5

8

1

.

5

8

1

.

3

7

1
0
.
0
9

2
.
9
0

1
.
7
4

1
.
7
4

1
.
7
4

1
.
8
2

1

.

5

8

1

.

5

8

1

.

5

8

1

.
5

8

1
.6

4
1
.6

4

1

.
3

4

1

.
3

4

1

.

5

8

1

.

5

8

1

.

5

8

1

.
5

8

6.51

.35

.35

8
.
9
0

ARCO PRINCIPAL

1

2

.

9

0

ESCALA: 1/75

MF

MF

MF MF

MF

MF MF

MF

MFMF

MF

MF

MF

MF

MF MF

MF

MF

PRESILHA X 25X25X2,25X140MM

ONDE INDICADO

.
6

0

1
.
1
0

1
.
6
0

8
.
4
5

1
1
.
1
5

2
.
7
0

CENTRO DO RAIO DE

CURVATURA DO ARCO 12,30M

LONA PRETA

 200 micras

LONA PRETA

 200 micras

LONA PRETA

 200 micras

CORTE B-B

.
0
1

.
1
0

R

1

2

.

3

0

P
I
L
A

R
 
C

E
N

T
R

A
L

P
I
L
A

R
 
L
A

T
E

R
A

L

P
I
L
A

R
 
L
A

T
E

R
A

L

DET.:04

DET.:05

DETALHE 07- REFORÇO DO LANTERNIM
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REFORÇO DO LANTERNIM 2 X "L" 35X35X3,00X1200MM
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DETALHE 07 : REFORÇO DO PERFIL DO LANTERNIM

ESCALA: 1/25

PROJEÇÃO DO ARCO PRINCIPAL
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PLANTA DE LOCAÇÃO
escala 1:50

Pilar Fundação
 Nome  Seção

(cm)
X

(cm)
Y

(cm)
Carga Máx.

(tf)
Carga Mín.

(tf)
Mx Máximo (tf.m) My Máximo (tf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf) Lado B

(cm)
Lado H

(cm)
h0 / ha
(cm)

h1 / hb
(cm)

df
(cm)Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 P1  25x70  12.50  2375.00  4.0  3.5  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  -1.0  0.5  0.0  70  115  40  50  150
 P2  25x70  542.50  2375.00  4.0  3.5  0.5  0.0  0.5  0.0  0.5  0.0  0.5  0.0  70  115  40  50  150
 P3  25x70  1072.50  2375.00  4.0  3.5  0.5  0.0  0.5  0.0  0.5  0.0  0.5  0.0  70  115  40  50  150
 P4  25x70  1602.50  2375.00  4.0  3.5  0.5  0.0  0.5  0.0  0.5  0.0  0.5  0.0  70  115  40  50  150
 P5  25x70  2132.50  2375.00  4.0  3.5  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  70  115  40  50  150
 P6  25x70  2662.50  2375.00  4.0  3.5  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  70  115  40  50  150
 P7  25x70  3192.50  2375.00  4.0  3.5  0.5  0.0  0.5  0.0  0.5  0.0  0.5  0.0  70  115  40  50  150
 P8  25x70  35.00  1772.50  4.0  3.5  0.5  0.0  0.0  -1.0  0.5  0.0  0.0  0.0  70  115  40  50  150
 P9  25x70  3170.00  1772.50  4.0  3.5  0.5  0.0  0.5  0.0  0.5  0.0  0.0  0.0  70  115  40  50  150
 P10  25x70  35.00  1205.00  4.0  3.5  0.5  0.0  0.0  -1.0  0.5  0.0  0.5  0.0  70  115  40  50  150
 P11  25x70  3170.00  1205.00  4.0  3.5  0.5  0.0  0.5  0.0  0.5  0.0  0.5  0.0  70  115  40  50  150
 P12  25x70  35.00  637.50  4.0  3.5  0.0  0.0  0.0  -1.0  0.5  0.0  0.5  0.0  70  115  40  50  150
 P13  25x70  3170.00  637.50  4.0  3.5  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5  0.0  0.5  0.0  70  115  40  50  150
 P14  25x70  12.50  35.00  4.0  3.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  -1.0  0.0  -1.0  70  115  40  50  150
 P15  25x70  542.50  35.00  4.0  3.5  0.0  -1.0  0.5  0.0  0.5  0.0  0.5  0.0  70  115  40  50  150
 P16  25x70  1072.50  35.00  4.0  3.5  0.0  -1.0  0.5  0.0  0.5  0.0  0.5  0.0  70  115  40  50  150
 P17  25x70  1602.50  35.00  4.0  3.5  0.0  -1.0  0.5  0.0  0.5  0.0  0.5  0.0  70  115  40  50  150
 P18  25x70  2132.50  35.00  4.0  3.5  0.0  -1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  70  115  40  50  150
 P19  25x70  2662.50  35.00  4.0  3.5  0.0  -1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  70  115  40  50  150
 P20  25x70  3192.50  35.00  4.0  3.5  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5  0.0  0.0  -1.0  70  115  40  50  150

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para
análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

df
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Fx
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Ponto de marcação
(0.00,0.00)
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FORMA DO PAVIMENTO FUNDAÇÃO
escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 20x40 0 0
V2 20x40 0 0
V3 20x40 0 0
V4 20x40 0 0

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 25x70 0 0
P2 25x70 0 0
P3 25x70 0 0
P4 25x70 0 0
P5 25x70 0 0
P6 25x70 0 0
P7 25x70 0 0
P8 25x70 0 0
P9 25x70 0 0
P10 25x70 0 0
P11 25x70 0 0
P12 25x70 0 0
P13 25x70 0 0
P14 25x70 0 0
P15 25x70 0 0
P16 25x70 0 0
P17 25x70 0 0
P18 25x70 0 0
P19 25x70 0 0
P20 25x70 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga

25x70
P7

25x70
P4

25x70
P3

25x70
P1

25x70
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25x70
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P20

25x70
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25x70
P14

25x70
P8

25x70
P19

25x70
P10

25x70
P6

25x70
P9

25x70
P13

25x70
P11

25x70
P2

25x70
P5

A0 (1189x841mm)

NOTAS GERAIS

1. PROJETO ESTRUTURAL ELABORADO DE ACORDO COM AS NBR'S 6118, 6120, 6122 E
6123;

2. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS;
3. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CAA - II;
4. COBRIMENTO DAS ARMADURAS:

4.1. SAPATAS 3CM
4.2. PILARES EM CONTATO COM SOLO - 4,5 CM;
4.3. PILARES - 3 CM;
4.4. VIGAS - 3CM;
4.5. LAJES 2,5CM.

5. NA EXISTÊNCIA TUBOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRIAS, HIDROSSANITÁRIAS OU DE
NATUREZA SIMILAR, NÃO SERÁ PERMITIDA A PASSAGEM DESTAS ATRAVÉS DOS
ELEMENTOS ESTRUTURAIS, EXCETO SOB AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA;

6. CONFRONTAR AS MEDIDAS IN LOCO COM AQUELAS DOS PROJETO ESTRUTURAL E
ARQUITETÔNICO;

7. EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTAR O PROJETISTA;
8. QUALQUER ALTERAÇÃO CONSTRUTIVA OU DE PROJETO A SER REALIZADA, DEVE SER

AUTORIZADA PREVIAMENTE PELO PROJETISTA;

CONCRETO

1. O CONCRETO DEVE SER EXECUTADO DE MANEIRA QUE ATENDA À TODAS AS
ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 12655/1996 - PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO -
PROCEDIMENTO;

2. A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVE ATENDER ÀS RECOMENDAÇÕES DA ABNT NBR
14931/2003 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO;

3. O ENGENHEIRO DA OBRA DEVE DEFINIR O SLUMP DE MANEIRA ADEQUADA AO TIPO DE
PREPARO E LANÇAMENTO DO CONCRETO;

4. REALIZAR ENSAIOS DE COMPRESSÃO DE CORPO DE PROVA AFIM DE ASSEGURAR O
REGISTRO DA RESISTÊNCIA AOS 28 DIAS DO CONCRETO;

5. A CURA DO CONCRETO DEVE SER REALIZADA COM MÍNIMO DE 7 DIAS CONSECUTIVOS.
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RELAÇÃO DO AÇO

20xP1 20xS12 V1
V2 V3 V4

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 1 6.3 160 33 5280
2 6.3 320 106 33920
3 6.3 512 108 55296
4 10.0 260 118 30680
5 10.0 140 163 22820
6 10.0 8 1067 8536
7 10.0 4 1055 4220
8 10.0 8 1198 9584
9 10.0 4 1200 4800

10 10.0 4 971 3884
11 10.0 8 632 5056
12 10.0 4 1130 4520
13 10.0 4 1171 4684
14 10.0 4 205 820
15 12.5 120 158 18960

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 945 254.4
10.0 996 675.5
12.5 189.6 200.9

PESO TOTAL
(kg)

CA50 1130.8

Volume de concreto (C-25) = 21.58 m³
Área de forma = 198.90 m²

FUNDAÇÃO - L1
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peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
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80

95

df = 80 cm
h1 = 40 cm
h0 = 25 cm
18.5x34 cm
P1

80

95
df = 80 cm
h1 = 40 cm
h0 = 25 cm
18.5x34 cm
P2

90

10
5

df = 80 cm
h1 = 40 cm
h0 = 20 cm
18.5x34 cm
P3

80

95

df = 80 cm
h1 = 40 cm
h0 = 25 cm
18.5x34 cm
P4

95

11
5

df = 150 cm
h1 = 55 cm
h0 = 35 cm
18.5x34 cm
P5

80

95

df = 80 cm
h1 = 40 cm
h0 = 25 cm
18.5x34 cm
P6

80

95

df = 80 cm
h1 = 40 cm
h0 = 25 cm
18.5x34 cm
P7

90

10
5

df = 80 cm
h1 = 40 cm
h0 = 20 cm
18.5x34 cm
P8

80

95

df = 80 cm
h1 = 40 cm
h0 = 25 cm
18.5x34 cm
P9

95

11
5

df = 150 cm
h1 = 55 cm
h0 = 35 cm
18.5x34 cm
P10

63
0.7

403 403 403 403

17.00B

647.70A

9.2
5

1

41
2.2

8

2

81
5.3

0

3

12
18

.33

4

16
21

.35

5

PLANTA DE LOCAÇÃO
escala 1:50

Pilar Fundação
 Nome  Seção

(cm)
X

(cm)
Y

(cm)
Carga Máx.

(tf)
Carga Mín.

(tf)
Mx Máximo (tf.m) My Máximo (tf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf) Lado B

(cm)
Lado H

(cm)
h0 / ha
(cm)

h1 / hb
(cm)

df
(cm)Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 P1  18.5x34  9.25  647.70  5.0  4.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0  0.0  80  95  25  40  80
 P2  18.5x34  412.28  647.70  5.5  5.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  80  95  25  40  80
 P3  18.5x34  815.30  647.70  7.0  6.5  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  2.0  0.0  90  105  20  40  80
 P4  18.5x34  1218.33  647.70  5.5  5.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.5  0.0  80  95  25  40  80
 P5  18.5x34  1621.35  647.70  5.0  4.5  0.0  0.0  0.0  -2.5  0.0  -2.0  1.0  0.0  95  115  35  55  150
 P6  18.5x34  9.25  17.00  5.0  4.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  -1.5  80  95  25  40  80
 P7  18.5x34  412.28  17.00  5.5  5.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  -1.0  80  95  25  40  80
 P8  18.5x34  815.30  17.00  7.0  6.5  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  -1.5  90  105  20  40  80
 P9  18.5x34  1218.33  17.00  5.5  5.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0  -1.0  80  95  25  40  80
 P10  18.5x34  1621.35  17.00  5.0  4.5  0.0  0.0  0.0  -2.5  0.0  -2.0  0.0  -1.5  95  115  35  55  150

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para
análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

df

h0
h1

My
Fy

Fx

Mx

Ponto de marcação
(0.00,0.00)
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P4P3P2P1 P5

VB1VB1VB1VB1

V6V4 V7V5V3

VB5VB4VB3

TÉRREO

0
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32
0

320

CORTE A-A
escala 1:50

V5

VB4

P8 P3

V2 V1

VB2 VB1
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0
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32
0

320

CORTE B-B
escala 1:50

A A

B
B
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1630.6

34
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34

66
4.7

34
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6.7
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4.7

15 791.1 15 791.1 15

15
59

6.7
15

15
15

1.8

1.8 384.5 1.8

384.5 1.8 384.5 1.8

384.5 1.8

VB1 15x40 VB1 VB1 VB1

VB2 15x40 VB2 VB2 VB2

VB
31

5x
40

VB
41

5x
40

VB
51

5x
40

18.5x34
P5

18.5x34
P10

FORMA DO PAVIMENTO TÉRREO
escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VB1 15x40 0 0
VB2 15x40 0 0
VB3 15x40 0 0
VB4 15x40 0 0
VB5 15x40 0 0

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 18.5x34 0 0
P2 18.5x34 0 0
P3 18.5x34 0 0
P4 18.5x34 0 0
P5 18.5x34 0 0
P6 18.5x34 0 0
P7 18.5x34 0 0
P8 18.5x34 0 0
P9 18.5x34 0 0
P10 18.5x34 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga
18.5x34
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18.5x34
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18.5x34
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A A

B
B

18.5 384.5 18.5 384.5 18.5 384.5 18.5 384.5 18.5

1630.6
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0
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0

18.5x34
P1
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18.5x34
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18.5x34
P5

18.5x34
P6

18.5x34
P7

18.5x34
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18.5x34
P9

18.5x34
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FORMA DO PAVIMENTO COBERTURA
escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 15x30 0 320
V2 15x30 0 320
V3 15x40 0 320
V4 15x40 0 320
V5 15x40 0 320
V6 15x40 0 320
V7 15x40 0 320

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 18.5x34 0 320
P2 18.5x34 0 320
P3 18.5x34 0 320
P4 18.5x34 0 320
P5 18.5x34 0 320
P6 18.5x34 0 320
P7 18.5x34 0 320
P8 18.5x34 0 320
P9 18.5x34 0 320
P10 18.5x34 0 320

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga

MANTER JUNTA MIN DE 3CM COM A ESTRUTURA EXISTENTE

CONSTRUÇÃO
EXISTENTE

A1 (841x594 mm)

NOTAS GERAIS

1. PROJETO ESTRUTURAL ELABORADO DE ACORDO COM AS NBR'S 6118, 6120, 6122 E
6123;

2. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS;
3. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CAA - II;
4. COBRIMENTO DAS ARMADURAS:

4.1. SAPATAS 3CM
4.2. PILARES EM CONTATO COM SOLO - 4,5 CM;
4.3. PILARES - 3 CM;
4.4. VIGAS - 3CM;

5. NA EXISTÊNCIA TUBOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRIAS, HIDROSSANITÁRIAS OU DE
NATUREZA SIMILAR, NÃO SERÁ PERMITIDA A PASSAGEM DESTAS ATRAVÉS DOS
ELEMENTOS ESTRUTURAIS, EXCETO SOB AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA;

6. CONFRONTAR AS MEDIDAS IN LOCO COM AQUELAS DOS PROJETO ESTRUTURAL E
ARQUITETÔNICO;

7. EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTAR O PROJETISTA;
8. QUALQUER ALTERAÇÃO CONSTRUTIVA OU DE PROJETO A SER REALIZADA, DEVE SER

AUTORIZADA PREVIAMENTE PELO PROJETISTA;

CONCRETO

1. O CONCRETO DEVE SER EXECUTADO DE MANEIRA QUE ATENDA À TODAS AS
ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 12655/1996 - PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO -
PROCEDIMENTO;

2. A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVE ATENDER ÀS RECOMENDAÇÕES DA ABNT NBR
14931/2003 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO;

3. O ENGENHEIRO DA OBRA DEVE DEFINIR O SLUMP DE MANEIRA ADEQUADA AO TIPO DE
PREPARO E LANÇAMENTO DO CONCRETO;

4. REALIZAR ENSAIOS DE COMPRESSÃO DE CORPO DE PROVA AFIM DE ASSEGURAR O
REGISTRO DA RESISTÊNCIA AOS 28 DIAS DO CONCRETO;

5. A CURA DO CONCRETO DEVE SER REALIZADA COM MÍNIMO DE 7 DIAS CONSECUTIVOS.
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RELAÇÃO DO AÇO

6xP1 2xP3 2xP5
6xS2 2xS3 2xS10
VB1 VB2 VB3
VB4 VB5

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 1 6.3 112 58 6496
2 6.3 239 98 23422
3 8.0 54 99 5346
4 8.0 48 114 5472
5 8.0 20 99 1980
6 8.0 16 114 1824
7 8.0 4 833 3332
8 8.0 4 841 3364
9 8.0 6 659 3954

10 10.0 32 132 4224
11 10.0 20 133 2660
12 10.0 16 153 2448
13 10.0 4 1199 4796
14 10.0 4 511 2044
15 10.0 2 671 1342
16 10.0 4 678 2712
17 12.5 12 215 2580
18 12.5 8 267 2136
19 12.5 2 681 1362

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 299.2 80.5
8.0 252.7 109.7

10.0 202.3 137.2
12.5 60.8 64.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50 391.8

Volume de concreto (C-25) = 6.70 m³
Área de forma = 70.01 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

10xP1 V1 V2
V3 V4 V5
V6 V7

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 1 6.3 240 94 22560
2 6.3 80 67 5360
3 6.3 208 78 16224
4 6.3 145 98 14210
5 8.0 8 813 6504
6 8.0 4 1198 4792
7 8.0 4 504 2016
8 8.0 10 659 6590
9 8.0 2 713 1426

10 8.0 2 715 1430
11 10.0 40 317 12680
12 10.0 2 716 1432
13 10.0 2 718 1436
14 10.0 2 716 1432

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 583.5 157.1
8.0 227.6 98.8

10.0 169.8 115.2
PESO TOTAL

(kg)

CA50 371

Volume de concreto (C-25) = 5.47 m³
Área de forma = 89.63 m²
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26 N3 c/15
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26 N3 c/15

384.5
26 N3 c/15

2 N5 ø8.0 C=813 (1c)

2 N5 ø8.0 C=813 (1c)
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2 N6 ø8.0 C=1198 (1c)
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18.5 384.5
15 x 30
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75

90

df = 80 cm
h1 = 40 cm
h0 = 25 cm
18.5x34 cm
P1

80

90

df = 80 cm
h1 = 40 cm
h0 = 25 cm
18.5x34 cm
P2

95

11
5

df = 150 cm
h1 = 55 cm
h0 = 35 cm
18.5x34 cm
P3

75

90

df = 80 cm
h1 = 40 cm
h0 = 25 cm
18.5x34 cm
P4

80

90

df = 80 cm
h1 = 40 cm
h0 = 25 cm
18.5x34 cm
P5

95

11
5

df = 150 cm
h1 = 55 cm
h0 = 35 cm
18.5x34 cm
P6

63
0.7

403 403

17.00B

647.70A
9.2

5

1

41
2.2

8

2

81
5.3

0

3

PLANTA DE LOCAÇÃO
escala 1:50

Pilar Fundação
 Nome  Seção

(cm)
X

(cm)
Y

(cm)
Carga Máx.

(tf)
Carga Mín.

(tf)
Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf) Lado B

(cm)
Lado H

(cm)
h0 / ha
(cm)

h1 / hb
(cm)

df
(cm)Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 P1  18.5x34  9.25  647.70  5.0  5.0  0  0  0  0  0.5  0.0  1.5  0.0  75  90  25  40  80
 P2  18.5x34  412.28  647.70  5.5  5.5  0  0  0  0  1.5  0.0  0.5  0.0  80  90  25  40  80
 P3  18.5x34  815.30  647.70  5.0  4.5  0  0  0  -2500  0.0  -1.0  1.0  0.0  95  115  35  55  150
 P4  18.5x34  9.25  17.00  5.0  5.0  0  0  0  0  0.5  0.0  0.0  -2.0  75  90  25  40  80
 P5  18.5x34  412.28  17.00  5.5  5.5  0  0  0  0  1.5  0.0  0.0  -1.0  80  90  25  40  80
 P6  18.5x34  815.30  17.00  5.0  4.5  0  0  0  -2500  0.0  -1.0  0.0  -1.5  95  115  35  55  150

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para
análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

df

h0
h1

My
Fy

Fx

Mx

Ponto de marcação
(0.00,0.00)
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V2V2

VB2VB2

P4 P5 P6

TÉRREO

0

COBERTURA

32
0

320

CORTE A-A
escala 1:50

V4

P5 P2

V2 V1

VB2 VB1

TÉRREO

0

COBERTURA

32
0

320

CORTE B-B
escala 1:50

A A

B
B18.5 384.5 18.5 384.5 18.5 384.5 18.5 384.5 18.5

1630.6

18.5 384.5 18.5 384.5 18.5 384.5 18.5 384.5 18.5

1630.6

34
59

6.7
34

66
4.7

34
59

6.7
34

66
4.7

15 791.1 15 791.1 15

15
59

6.7
15

15
15

1.8

1.8 384.5 1.8

384.5 1.8 384.5 1.8

384.5 1.8

VB1 15x40 VB1 VB1 VB1

VB2 15x40 VB2 VB2 VB2

VB
31

5x
40

VB
41

5x
40

VB
51

5x
40

18.5x34
P5

18.5x34
P10

FORMA DO PAVIMENTO TÉRREO
escala 1:75

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 18.5x34 0 0
P2 18.5x34 0 0
P3 18.5x34 0 0
P4 18.5x34 0 0
P5 18.5x34 0 0
P6 18.5x34 0 0
P7 18.5x34 0 0
P8 18.5x34 0 0
P9 18.5x34 0 0
P10 18.5x34 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga

18.5x34
P8

18.5x34
P2

18.5x34
P6

18.5x34
P7

18.5x34
P9

18.5x34
P4

18.5x34
P3

18.5x34
P1

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VB1 15x40 0 0
VB2 15x40 0 0
VB3 15x40 0 0
VB4 15x40 0 0
VB5 15x40 0 0

A A

B
B18.5 384.5 18.5 384.5 18.5

824.6

18.5 384.5 18.5 384.5 18.5

824.6

34
59

6.7
34

66
4.7

34
59

6.7
34

66
4.7

15 388 15 388 15

15
15

1.8 1.8 1.8

1.8 1.8 1.8

V3
15

x4
0

V5
15

x4
0

V4
15

x4
0

V1 15x30 V1

V2 15x30 V2

18.5x34
P1

18.5x34
P2

18.5x34
P3

18.5x34
P4

18.5x34
P5

18.5x34
P6

FORMA DO PAVIMENTO COBERTURA
escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 15x30 0 320
V2 15x30 0 320
V3 15x40 0 320
V4 15x40 0 320
V5 15x40 0 320

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 18.5x34 0 320
P2 18.5x34 0 320
P3 18.5x34 0 320
P4 18.5x34 0 320
P5 18.5x34 0 320
P6 18.5x34 0 320

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga

NOTAS GERAIS

1. PROJETO ESTRUTURAL ELABORADO DE ACORDO COM AS NBR'S 6118, 6120, 6122 E
6123;

2. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS;
3. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL CAA - II;
4. COBRIMENTO DAS ARMADURAS:

4.1. SAPATAS 3CM
4.2. PILARES EM CONTATO COM SOLO - 4,5 CM;
4.3. PILARES - 3 CM;
4.4. VIGAS - 3CM;

5. NA EXISTÊNCIA TUBOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRIAS, HIDROSSANITÁRIAS OU DE
NATUREZA SIMILAR, NÃO SERÁ PERMITIDA A PASSAGEM DESTAS ATRAVÉS DOS
ELEMENTOS ESTRUTURAIS, EXCETO SOB AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA;

6. CONFRONTAR AS MEDIDAS IN LOCO COM AQUELAS DOS PROJETO ESTRUTURAL E
ARQUITETÔNICO;

7. EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTAR O PROJETISTA;
8. QUALQUER ALTERAÇÃO CONSTRUTIVA OU DE PROJETO A SER REALIZADA, DEVE SER

AUTORIZADA PREVIAMENTE PELO PROJETISTA;

CONCRETO

1. O CONCRETO DEVE SER EXECUTADO DE MANEIRA QUE ATENDA À TODAS AS
ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 12655/1996 - PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO -
PROCEDIMENTO;

2. A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVE ATENDER ÀS RECOMENDAÇÕES DA ABNT NBR
14931/2003 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO;

3. O ENGENHEIRO DA OBRA DEVE DEFINIR O SLUMP DE MANEIRA ADEQUADA AO TIPO DE
PREPARO E LANÇAMENTO DO CONCRETO;

4. REALIZAR ENSAIOS DE COMPRESSÃO DE CORPO DE PROVA AFIM DE ASSEGURAR O
REGISTRO DA RESISTÊNCIA AOS 28 DIAS DO CONCRETO;

5. A CURA DO CONCRETO DEVE SER REALIZADA COM MÍNIMO DE 7 DIAS CONSECUTIVOS.
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RELAÇÃO DO AÇO

6xP1-L2 4xP1-L1 2xP3-L1
2xS1-L1 2xS2-L1 2xS3-L1
V1-L2 V2-L2 V3-L2
V4-L2 V5-L2 VB1-L1
VB2-L1 VB3-L1 VB4-L1

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 1 6.3 144 94 13536
2 6.3 48 67 3216
3 6.3 20 82 1640
4 6.3 32 58 1856
5 6.3 104 78 8112
6 6.3 221 98 21658
7 8.0 18 94 1692
8 8.0 30 109 3270
9 8.0 18 99 1782

10 8.0 4 819 3276
11 8.0 4 855 3420
12 8.0 10 659 6590
13 8.0 2 711 1422
14 8.0 4 835 3340
15 10.0 24 317 7608
16 10.0 16 132 2112
17 10.0 20 133 2660
18 10.0 16 153 2448
19 10.0 4 712 2848
20 10.0 2 150 300
21 10.0 4 838 3352
22 10.0 2 671 1342
23 10.0 4 678 2712
24 12.5 8 215 1720
25 12.5 8 267 2136

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 500.2 134.6
8.0 247.9 107.6

10.0 253.8 172.1
12.5 38.6 40.9

PESO TOTAL
(kg)

CA50 455.2

Volume de concreto (C-25) = 6.68 m³
Área de forma = 93.03 m²
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Lista de materiais - TERREO

Esgoto

Caixas de Passagem

Caixa de inspeção de esgoto sifonada

CES- 60x60 cm
3 pç

PVC Acessórios

Caixa sifonada

100x100x50
3 pç

Sifão de copo p/ pia e lavatório

1" - 1.1/2"
5 pç

1" - 2" 1 pç

Válvula p/ lavatório e tanque

1" 5 pç

Válvula p/ pia

1"
1 pç

PVC Esgoto

Curva 90 curta

40 mm
5 pç

Joelho 45

100 mm
6 pç

40 mm
4 pç

50 mm
5 pç

Joelho 90

100 mm
6 pç

50 mm
2 pç

Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário

40 mm - 1.1/2"
5 pç

Junção simples

100 mm - 50 mm
4 pç

100 mm- 100 mm
1 pç

40 mm x 40 mm
4 pç

Luva

40 mm
15 pç

Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola

100 mm - 4" 38.27 m

50 mm - 2" 4.13 m

Tubo rígido c/ ponta lisa

100 mm - 4" 12.69 m

40 mm 8.4 m

50 mm - 2" 0.6 m

Tê sanitário

100 mm - 100 mm
12 pç

Unidades de tratamento

Alça

Ferro
1 pç
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0.82 m³

Brita
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1 pç
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50 mm
4 pç

Joelho 90

50 mm
2 pç
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50 mm - 2" 7.16 m

Tubo rígido c/ ponta lisa

50 mm - 2" 0.6 m

Unidades de tratamento

Alça

Ferro
1 pç

Argamassa
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0.02 m³

Tijolo

Maciço 1 pç

Ventilação
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Caixa sifonada

100x100x50
1 pç
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1 pç
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1" - 1.1/2"
3 pç

Válvula p/ lavatório e tanque

1" 3 pç
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Curva 90 curta

40 mm
3 pç
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50 mm
3 pç

Joelho 90

50 mm
5 pç

Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário

40 mm - 1.1/2"
3 pç

Terminal de ventilação

50 mm
3 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

40 mm 1.8 m

50 mm - 2" 13.19 m

Tê sanitário

50 mm - 50 mm
1 pç
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   Joelho 90
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   Tê sanitário
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1pç
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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS:  

 
A escola EEEF AUGUSTO RAMOS é constituída por 4 blocos, sendo Bloco Administrativo 

contendo: Sala Audiovisual, Sala de Leitura, Depósito, Sala Educação Especial, Direção, Banheiros, 
Secretaria, Circulações e Sala dos Professores.  Bloco Serviços contendo: Sanitários, Pátio Coberto, 
Despensa, Cozinha, Área de Serviço. Bloco Pedagógicos contendo: 06 Salas de Aulas. Área de Lazer 
contendo: Quadra de Areia e Quadra Poliesportiva descobertas. Com a elaboração do projeto 
arquitetônico desenvolvido pela equipe técnica da prefeitura municipal de Terra Alta, a escola passará a 
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ter o acréscimo de mais 02 salas de aula, a construção das coberturas da quadra poliesportiva e 
passarelas e a ampliação dos banheiros. 

A escola possui acesso independente, sendo este: acesso principal de pedestres e de serviço 
Coordenadas geográficas da escola: 0°57'53.58"S e 47°48'39.95"O 

 
- ESPAÇOS DEFINIDOS 
 
Será executado a Construção. 

 02 Salas de Aula (ampliada); 

 Construção de Coberturas (Quadra Poliesportiva e Passarelas).  

 Ampliação do Banheiros. 
 
Os banheiros posarão a ter 03 lavatórios e 07 boxes cada, sendo que cada box possuirá um vaso 

sanitário. Enquanto que o PCD terá lavatório e vaso sanitário, com a porta abrindo para o lado externo 
do ambiente. A ampliação se fez necessária, haja vista que o banheiro existente não atende à demanda. 

 
- LOCALIZAÇÃO  
 
A escola está localizada de frente com a Avenida Getúlio Vargas – PA 136, com recuo frontal de 

9,50. 
Coordenadas Geográficas: Lat.: 00°59'16.80"S – Long.: 47°53'06.96"W. 
A escola possui área total de 1.156,98m², e após a reforma passara a ter uma área de 1.367,93 m², 

e cobertura da quadra 743,13m². 
 

 
 
 
 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
2.1.  Documentos para início da obra: 
 

São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à regularização para o início 
da obra tais como: 

 Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS);  

 Alvará de Construção de Obra;  

 ART/RRT (Anotação de Responsabilidade Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica) de 
execução dos serviços contratados, com a respectiva taxa recolhida; 
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2.2.  Obrigações da Contratada: 
 
2.2.1. Quanto a materiais: 

 
Estabelecer a programação de compra de materiais, de forma a concluir a obra no prazo fixado;  
Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, o que será recusado pela Fiscalização 

qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de validade vencido;  
Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras deverá ser previamente 

aprovado pela Fiscalização. Aquele que for impugnado deverá ser retirado do canteiro, no prazo definido 
pela Fiscalização.  

Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais de acabamentos a serem utilizados na 
obra. 

 
2.2.2. Quanto à mão-de-obra: 

 
Contratar mão-de-obra idônea, de modo a obter permanentemente na Obra, Engenheiro Civil e uma 

equipe de operários homogênea e eficaz, e de encarregados que assegurem o andamento satisfatório 
dos serviços.  

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de segurança aos seus 
empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo ser obedecidas todas as normas de prevenção 
de acidentes. 
 
2.2.3.  Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho: 

 
É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de ferramentas, máquinas, 

equipamentos necessários na execução da reforma. 
 

2.2.4.  Quanto à administração da obra: 
 
Manter um Engenheiro Civil qualificado na administração da obra, com carga horária mínima 

equivalente a dois turnos fixos, por semana. 
 

2.3.  Segurança e saúde do trabalho: 
 

A contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços subempreitados, em 
conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde do Trabalho, em particular as Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações 
posteriores;  

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-18 e demais 
Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios serão: 
 

 Equipamentos para proteção da cabeça; 

 Equipamentos para Proteção Auditiva; 

 Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores.  
 

A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Saúde do Trabalho terá 
como penalidade advertência por escrito e as consequentes responsabilidades legais. 

 
2.4.  Diário de Obra: 

 
Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início dos serviços, para que 

sejam registrados pela contratada e, a cada vistoria, pela Fiscalização, fatos, observações e 
comunicações relevantes ao andamento da mesma. 

 
2.5.  Limpeza da obra: 

 
O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverão ser mantidos limpos e desobstruídos 

de entulhos, durante e após a realização dos trabalhos. 
 

2.6.  Locação de Instalações e Equipamentos: 
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A contratada procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer 

outras indicações constantes dos projetos com as reais condições encontradas no local.  
Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou modificações significativas 

ocorridas após a conclusão e o recebimento dos projetos, a ocorrência será comunicada à Fiscalização, 
que decidirá a respeito. 

 
2.7.  Especificações de materiais e serviços: 
 

O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao 
constante nos documentos: 
- Normas da ABNT; 
- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 
- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 
- Estas especificações e desenhos dos projetos. 

 
Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em função e qualidade. O 

uso destes produtos será previamente aprovado pela CONTRATANTE.  
A existência de Fiscalização, de modo algum, diminui ou atenua a responsabilidade da 

contratada pela perfeição da execução de qualquer serviço.  
Ficará a critério da Fiscalização recusar qualquer serviço executado que não satisfaça às 

condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de acabamento.  
A contratada ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela Fiscalização.  
Caberá à contratada manter o DIÁRIO DE OBRAS, no qual se farão todos os registros relativos 

a pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento dos serviços e demais ocorrências.  
Caberá à contratada a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho, bem como danos ou 

prejuízos causados à CONTRATANTE e a terceiros.  
Todas as medidas serão conferidas no local.  
A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que serão obrigadas a 

contemplar todos os itens constantes do projeto.  
Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade.  

 
2.8.  Quanto ao andamento dos trabalhos: 
 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das obras a contratada deverá 
manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar toda assistência técnica e administrativa, 
com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais;  

À contratada caberá a execução das instalações provisórias de água, luz, força, esgoto, etc., bem 
como o transporte dentro e fora do canteiro de obras. 

 
2.9.  Do prazo de execução: 
 

O prazo para execução dos serviços será o estabelecido no Cronograma Físico, e passará a vigorar 
a partir da data da emissão da Ordem de Serviço. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho 
Eng. Civil – CREA/PA – 1502763729 

 
 
 
 



 
 

 

Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA 
 

 
DADOS CADASTRAIS 

ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE CGC 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRRA ALTA 
 

04.888.517/0001-10 

ENDEREÇO 

 

AV. JARBAS PASSARINHO, 123, BAIRRO CENTRO 

CIDADE UF CEP TELEFONE EA 

 

TERRA ALTA 
 

PA 
 

68.773-000 
 

(91) 984395022 
 

MUNICIPAL 

NOME DO RESPONSÁVEL CPF 

 

ELINALDO MATOS DA SILVA 
 

362.138.532-00 

CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR CARGO FUNÇÃO TELEFONE 

 

4508186 SSP/PA 
 

PREFEITO 
 

EXECUTIVA 
 

(91) 984395022 

ENDEREÇO CEP 

 
RUA TRINTA E UM DE MARÇO, 536, BAIRRO NOVO CENTRO, TERRA 
ALTA/PA  

 
68.773-000 

TÍTULO DO PROJETO 
TEMPO DE 
EXECUÇÃO 

 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM AUGUSTO RAMOS PINHEIRO 
 

240 DIAS 

 
 

SETOR DE ATIVIDADE DO PROJETO 

SETOR CÓDIGO 

EDUCAÇÃO 

 
8.1 

 
 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

DESCRIÇÃO 

 
   O MUNICÍPIO DE TERRA ALTA PASSA POR UMA GRAVE CRISE FINANCEIRA, IGUAL A 

VÁRIOS MUNICÍPIOS DO PAÍS, PRECISAMOS ESTRUTURAR NOSSAS ESCOLAS PARA 

MELHORARMOS NOSSOS ÍNDICES EDUCACIONAIS.  

POR ISSO PROPOMOS A SEDUC A PARCERIA FINANCEIRA PARA A REFORMA E 

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EEEFM AUGUSTO RAMOS PINHEIRO, A ESCOLA É DE GRANDE 

PORTE, PROFESSORES, ALUNOS E FUNCIONÁRIOS SOFREM COM AS CONDIÇÕES 

INADEQUADAS EM QUE SE ENCONTRA A EDIFICAÇÃO. SE FIRMARMOS A PARCERIA 

PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CITADA IREMOS DAR MELHORES 

CONDIÇÕES DE TRABALHO E ESTUDO, ALAVANCAREMOS OS ÍNDICES EDUCACIONAIS 

DESTES ESTABELECIMENTOS             

    
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

DESCRIÇÃO 
 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM AUGUSTO RAMOS PINHEIRO 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA 
ETAPAS DE EXECUÇÃO 

 
ETAPA/FASE 

 
ESPECIFICAÇÃO 

TEMPO DE 
EXECUÇÃO 
(EM DIAS) 

1 
 
 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM AUGUSTO RAMOS 

PINHEIRO 

  
SERVIÇOS PRELIMINARES.............................................. 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL................................................. 
URBANIZAÇÃO.................................................................. 
PASSARELA...................................................................... 
BLOCO ADMINISTRATIVO................................................ 
BLOCO DO RECREIO....................................................... 
BLOCOS DE SALA DE AULA............................................ 
QUADRA POLIESPORTIVA............................................. 

 
 
 

30 
180 
180 
150 
180 
180 
180 

TOTAL 
 

180 DIAS 

 
PLANO DE APLICAÇÃO                                                                                                                   (R$ 1,00) 

NATUREZA DE DESPESA 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR 

 
44.40.42 

 
44.90.51 

 
SEDUC – AUXÍLIOS 

 
MUNICÍPIO – OBRAS E INSTALAÇÕES 

 
R$ 3.258.532.10 

 
R$     135.772,17 

   

TOTAL R$ 3.394.304,27 
 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PROPOSTO (R$1,00) 

Natureza de 
Despesa 

 
VALOR DAS PARCELAS 

CÓDIGO 1ª PARCELA 2ª PARCELA 3ª PARCELA 4ª PARCELA TOTAL 

44.40.42 
44.90.51 

R$ 1.767.753,66 
R$      73.656,40 

R$ 1.490.778,44 
R$      62.115,77 

  R$ 3.258.532,10 
R$    135.772,175 

TOTAL R$ 1.841.410,06 R$ 1.552.894,21   R$ 3.394.304,27 

 

 
LOCAL, DATA E ASSINATURA DO PROPONENTE. 

 
TERRA ALTA – PA, 27 DE JUNHO DE 2022. 

Elinaldo Matos Da Silva                                                                                                                                                                                                                         

 

APRECIAÇÃO TÉCNICA                                                              (Reservado à SEDUC) 

 

 

LOCAL, DATA E ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL: 
 
 

BELÉM-PA,           DE            DE 2022. 
 

  

 

APROVAÇÃO DO CONCEDENTE (LOCAL, DATA E ASSINATURA) 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

         Reforma e Ampliação da E.E.E.F.M. Augusto Ramos Pinheiro – Mocajubinha – Terra Alta-Pará. 

         Coordenadas Geográficas: Inicio: Lat.: 00°59'17.01"S Long.: 47°53'5.58"W  

                                                       

          Quadra descoberta da Escola em péssimo estado 

                                    

          Passarelas em péssimo estado de conservação 

                                          

    

          Banheiros sem condições de uso 
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             Telhados em péssimo estado de conservação 

                                          

          Pisos necessitando de substituição 

                                          

 

          Reservatório de água e área de serviço necessitam de reforma 
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          Bloco do refeitório em péssimo estado, condições insalubres. 

                                          

 

          Forro e esquadrias em péssimo estado 

                                          

 

          Instalações elétricas necessitam ser revisadas totalmente 

                                          

 Terra Alta (PA), 15 de junho de 2022. 

 

 

 

Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho 

Eng.º Civil – PMTA 

CREA/PA – 1502763729 
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