
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.563/0001-10 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° 02/2022 

A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU - Estado do 
Pará, instituída através da Portaria n° 001/2021-GP-PMB de 04/01/2021, compostas pelos 
Servidores Públicos Municipais, ANDREY BETHOWEN DA COSTA PEREIRA, TONY 
EDUARDO DA SILVA e ANTONIO MARIA CAMPOS MACHADO Membros Titulares, sob a 
presidência do primeiro, torna público que fará realizar Licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇO, tipo: menor preço por Lote, regime: empreitada por preço global, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)SALA AULA DA 
ESCOLA SÃO LAZARO E DA ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO 
DE BUJARU/PÁ, em sessão pública no dia 24 de Março de 2022, às 09:00h no prédio da 
Prefeitura Municipal de Bujaru, na Sala da CPL, localizada na Av. Dom Pedro II, 38 - Centro, 
CEP: 68670-000 - Bujaru/Pá, obedecidas as seguintes condições: 

O procedimento Licitatório obedecerá integralmente a Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 
1993, com alterações da Lei 8.883, de 08 de junho de 1994, Lei Complementar 123/2006 e 
demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital. 

1. DO OBJETO 
1.1. A presente Tomada de Preços tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA 
CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)SALA AULA DA ESCOLA SÃO LAZARO E DA ESCOLA 
SAGRADA FAMÍLIA, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BUJARU/PÁ, conforme 
descriminado nos Anexos do presente Edital, na qual contêm todas as particularidades para a 
execução do referido serviço, fazendo parte do presente edital, sendo que a empresa ganhadora 
do processo licitatório terá de estar apta a atender a todas as especificações técnicas de 
serviços contidas no mesmo. 

1.2. Na execução dos serviços, objeto do presente Edital, deverá ser observado, de modo geral, 
as Especificações e as Normas Técnicas vigentes, aquelas complementares e Particulares e 
outras pertinentes aos serviços em licitação, constantes dos respectivos projetos, as instruções, 
recomendações e determinações da fiscalização e, quando houver, da supervisão do órgão 
competente. 

1.3. Valor de Referência para Execução dos serviços: 
LOTE 01: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO ESCOLA DE 01 SALA —SÃO LAZARO: R$ 
102.664,88; 
LOTE 02: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO ESCOLA DE 01 SALA —SAGRADA FAMÍLIA: R$ 
194.715,80; 

2. EDITAL E ANEXOS 
2.1. Local, hora e período para retirada do Edital, e Anexos: Sala do Departamento de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Bujaru, localizada na Av. Dom Pedro li, 38 - Centro, CEP: 68670-
000, no horário das 8:00 as 12:00 horas, a partir de sua publicação, até a data anterior aquela 
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estipulada para sua abertura, desde que a empresa tenha feito a visita técnica e o registro 
cadastral. 

2.2. São partes integrantes do edital: 
ANEXO 1: Memorial Descritivo e Especificações Técnicas 
ANEXO II: Cronograma de execução físico-financeiro 
ANEXO III: Planilha Orçamentaria 
ANEXO IV: Minuta de Contrato Administrativo 
ANEXO V: Modelo Carta Proposta 
ANEXO VI: Modelo Credenciamento/Procu ração 
ANEXO VII: Modelo Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação 
ANEXO VIII: Modelo Declaração de Cumprimento do Inc. XXXIII, do Art. 7° da Cf C/C Inc. V da 
Lei N° 8.666/93 
ANEXO IX: Modelo de Declaração de Sujeição ao Edital e de Inexistência de Fatos 
Supervenientes Impeditivos Da Qualificação 
ANEXO X: Certificado de Regularidade de Obras - CRO 
ANEXO XI: Atestado de Visita Técnica 
ANEXO XII: Termo de Recebimento de Edital 

03. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
3.1. Poderão participar desta licitação, na forma do art. 22, da lei n° 8.666/93, os interessados do 
ramo pertinente ao objeto desta tomada de preços, que estejam previamente cadastrados e 
habilitados parcialmente no Sistema de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Bujaru até 
o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, e obrigatorio a apresentação do 
Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de 	Bujaru no 
credenciamento. 

3.2. Poderá participar da presente licitação toda e qualquer empresa brasileira que satisfaça 
plenamente todas as condições do presente Edital, e seus anexos. A participação na licitação 
implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas e condições deste 
Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no parágrafo 30, do art. 41, da Lei 8666/93 e 
suas alterações posteriores. 

3.3. Não poderá participar da licitação: 
a) O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

b) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 
subcontratado; 

c) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 

d) Grupos de Sociedades e Consórcios; 

e) Empresa ou firma cujos diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionário, 
empregado ou ocupante de cargo comissionado nesta Prefeitura; 

f) Pessoas jurídicas declaradas inidôneas e impedidas de contratar com a Administração 
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Municipal; Estadual e Federal; 

g) Empresas distintas, através de um único representante; 

h) Empresas suspensas ou impedidas de licitar ou que estiverem em regime de falência ou 
concordata. 

3.4.  . As empresas licitantes devem possuir e apresentar o cartão/certificado digital em todos os 
atos processuais, ou ainda em qualquer momento quando solicitado, considerando a normativa 
do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará-TCM/PA, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade na assinatura digital dos atos administrativos, sob pena de inabilitação. 

4. CUSTOS DA LICITAÇÃO 
4.1.  A Licitante deverá arcar com todos os custos associados à preparação e apresentação de 
sua proposta. A Prefeitura Municipal de Bujaru, em nenhuma hipótese será responsável por tais 
custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou os resultados desta. 

5. VISITA TÉCNICA 
5.1. A licitante é obrigada a visitar o local que ira ocorrer os serviços, nos dias 15/03/2022 ou 
16/03/2022, com saída da Prefeitura Municipal de Bujaru/CPI- ás 9:00 hs, representada por 
seu Responsável Técnico (Engenheiro Civil ou Arquiteto e Eletricista) devidamente 
credenciado, com o intuito de adquirir pleno conhecimento das condições e natureza dos 
trabalhos a executar, devendo a visita ser conduzida por técnico da Prefeitura Municipal de 
Bujaru. Após a visita, a Secretaria de Obras fornecerá as empresas presentes, em modelo 
próprio (ANEXO XI), ATESTADO DE VISITA que, obrigatoriamente, fará parte da documentação 
de habilitação da Licitante e onde deverá constar o número do Registro do CREA/CAU do 
visitante. 

5.1.1. A visita técnica deverá ser agendada junto a PMB, com a Sra. Monick Costa Marques da 
Silva CREA/PA:1519325630, engenheira responsável, sendo obedecidos os prazos para as 
mesmas. 

6. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DO EDITAL 
6.1. A Licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições e quadros, 
projetos, documentos - padrão, exigências, decretos, normas e especificações citados neste 
Edital, e em seus anexos. 

6.2. A Licitante deverá juntar aos documentos de habilitação, o termo de recebimento de edital 
(Anexo XII) e os Demais Anexos (V,VII, VIII, IX). 

6.3.  Esclarecimentos sobre os Documentos: 
Os interessados poderão solicitar, até 24hs antes do início da licitação, quaisquer 
esclarecimentos e informações os quais deverão ser formalizados por escrito, devidamente 
assinadas, e protocolizadas no endereço da Prefeitura Municipal de Bujaru, indicado no "Aviso 
de Licitação". A Comissão Permanente de Licitação responderá por escrito, pelas mesmas vias 
os esclarecimentos solicitados. 

6.4. Deficiências no atendimento aos requisitos para apresentação da Documentação e Proposta 
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de Preços correrão por conta e risco da Licitante. Documentação e Propostas que não 
atenderem aos requisitos dos documentos integrantes do Edital e seus anexos implicarão na 
inabilitação ou desclassificação da Licitante, ressalvados erros meramente formais que poderão 
ser consertados pela Presidente a fim de possibilitar a competitividade. 

6.5. Retificação dos Documentos 
Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a Comissão Permanente de 
Licitação poderá, por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em consequência de respostas 
fornecidas a solicitações de esclarecimentos, modificarem os referidos documentos mediante a 
emissão de uma errata, que será publicada nos órgãos competentes. 

6.6. Visando permitir aos licitantes, prazo razoável para levarem em conta a errata na 
- 

	

	preparação da Documentação e Proposta de Preços, a Comissão Permanente de Licitação 
poderá prorrogar a entrega das mesmas, pelo prazo que, na forma da lei, for julgado necessário. 

6.7. Impugnação do Edital 
A impugnação perante a Comissão Permanente de Licitação dos termos do Edital, quanto a 
possíveis falhas ou irregularidades que o viciarem, deverá se efetivar até o quinto dia útil que 
anteceder à data fixada para a licitação, sob pena de decair do direito de impugná-lo 
posteriormente. Tal impugnação deverá ser formalizada por escrito a Comissão Permanente de 
Licitação, mediante comunicação direta, protocolada junto à referida Comissão Permanente de 
Licitação. 

07— CREDENCIAMENTO: 

7.1 - Horário de credenciamento: de 09:00 hs. Às 09:15 hs no dia 24/0312022. 

7.2 - O licitante poderá vir representado por seu administrador/gerente ou por mandatário. 

7.3- Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 

7.4- Não será permitida a participação do mesmo representante para mais de uma empresa. 

7.5 - Os poderes de representação deverão ser demonstrados junto a Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação por meio de instrumento público, observando o seguinte: 

7.5.1 - Os representantes dos licitantes deverão se apresentar para o credenciamento junto a 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, devidamente munidos de: carteira de 
identidade ou documento legal equivalente e documento que o credencie a participar deste 
certame - procuração por instrumento público, com firma reconhecida, através da qual seja- lhe 
atribuído poderes para apresentar proposta e praticar todos os atos em direito admitidos e 
pertinentes ao certame, em nome do licitante. 

7.5.2 - No caso de credenciamento por instrumento de procuração particular, o representante da 
empresa deverá apresentar o contrato social e sua última alteração, ou alteração contratual 
consolidada, ou documento equivalente atualizado, no ato do credenciamento juntamente com a 
carteira de identidade ou outro documento legal que o credencie. 
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7.5.3 - O sócio, proprietário ou dirigente da empresa licitante deverá apresentar carteira de 
identidade ou documento legal equivalente e cópia do respectivo Contrato Social e última 
alteração, ou alteração contratual consolidada, ou documento equivalente atualizado. Se o 
representante for sócio não detentor de poderes para isoladamente praticar atos de 
administração, os demais sócios participantes da administração, conforme dispuser o 
instrumento de constituição da empresa, deverão outorgar-lhe os poderes necessários através 
de procuração. 

7.6 - O documento de credenciamento/procuração deverá obedecer ao modelo do Anexo VI. 

7.7 - O licitante deverá apresentar declaração dos interessados ou seus representantes de que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, devendo obedecer ao modelo do Anexo VII, 
sob pena de inabilitação, deste Edital. 

7.8 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal, junto a Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a 
presunção de sua capacidade legal para realização das transações inerentes à Tomada de 
Preço. 

7.9 - Os documentos necessários ao credenciamento de representante devem ser apresentados 
em cópia autenticada por cartório competente. 

7.10 - Todos os documentos relativos ao credenciamento de representantes devem estar fora 
dos envelopes de proposta ou de documentos de habilitação. 

08. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS 

8.1.  A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de sua 
proposta. O licitador não será responsável por nenhum destes custos, independentemente do 
desenvolvimento do processo licitatório. 

8.2. A proponente deverá entregar à Comissão Permanente de Licitação, no local, na data e na 
hora fixados neste Edital os envelopes individualizados que deverão estar fechados e inviolados 
no papel timbrado da empresa, além da razão social da licitante, contendo em sua parte frontal 
os seguintes dizeres: 

a) Envelope n° 01: contendo a documentação relativa para HABILITAÇÃO com a inscrição: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU/PA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° 02/2022 
"HABILITAÇAO"; 

b) Envelope n° 02: contendo a PROPOSTA FINANCEIRA POR LOTE, em conformidade com a 
item 10 deste Edital com a inscrição: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU/PA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO N° 02/2022 
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"PROPOSTA FINANCEIRA"; 

8.3. No dia 24 de março de 2022, às 09:00 horas, será iniciado o processo, com ponderação de 
15 minutos para o credenciamento. Após esse prazo, nenhuma proposta será recebida. 

8.4.  A Habilitação e Proposta deverão ser escritos em língua portuguesa e estar livres de 
qualquer emenda ou rasura. 

8.5.  Todos os volumes deverão ser encadernados, preferencialmente em espiral contínua, com 
todas as folhas em ordem crescente, apresentando ao final um Termo de Encerramento, 
devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número da licitação e o 
objeto da obra em licitação. 

8.6.  Termos de Encerramento 
Para cada volume apresentado (Documentação e Proposta), a licitante deverá apresentar um 
Termo de Encerramento declarando, obrigatoriamente, o número de documentos que o 
compõem. 

09. HABILITAÇÃO - ENVELOPE N°01 
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, deverá encaminhar comprovante e/ou certidão, para 
que se verifique eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto 
à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante 
a consulta aos seguintes cadastros: 

• Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www. porta ldatransparencia.qov.br/ceis).  

• Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido 	pelo 	Conselho 	Nacional 	de 	Justiça 
(www.cni.ius.br/improbidade  adm/consultar requerido.php). 

• Lista de lnidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU. 

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 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. 
9.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma única via, em envelope 
lacrado e identificado, e conter a listagem a seguir: 

9.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Cédula de identidade dos responsáveis legais da empresa; 

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

c) Ato Constitutivo ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 
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d) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 

e) Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada; 

f) Certidão Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada; 

g) Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada; 

h) Declaração de plena submissão às condições e exigências deste Edital em todas as fases da 
licitação; 

i) Declaração de assunção de responsabilidade pela execução dos serviços e sujeição as 
condições estabelecidas no Edital; 

j) Declaração de reconhecimento do direito da Administração Pública paralisar ou suspender a 
execução dos serviços na forma da Lei; 

k) Declaração de concordância em firmar o contrato administrativo para a execução dos serviços 
propostos, pelos respectivos preços, mediante regular convocação; 

1) Declaração do prazo de validade da proposta, a qual deverá ser no mínimo, 60 (sessenta) dias 
contados a partir da data aprazada para sua apresentação. 

m) As exigências constantes das letras h a i devem ser apresentadas conforme Termo de 
Compromisso anexo ao Edital. 

n) Certificado de Regularidade de Obras - CRO, emitido pela Secretaria de Obras atestando que 
a empresa licitante não se encontra com pendências perante a Prefeitura Municipal de 
Bujaru/PA, até 02 (Dois) dias úteis antes da data designada para abertura da sessão pública. 

9.3. REGULARIDADE FISCAL 
a) Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da 
Fazenda, juntamente com a Consulta Quadro de Sócios e Administradores; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, pertinente ao seu ramo 
de atividade o objeto, atual; 

c) Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei 
(site:www.caixa.gov.br); 

d) Certidão de Débitos Relativos à Créditos Tributários Federais e á Divida Ativa da União 
(site:www.receita.fazenda.gov.br ou www.pgfn.fazenda.gov.br); 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual: Certidão Negativa de Débitos 
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Estaduais (Tributária e não tributária). 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (valores mobiliários e imobiliários) do 
domicilio ou sede da licitante: Certidão Negativa de Débitos Municipais; 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 10  de maio de 
1943 e (Inciso incluído pela Lei 12.440 de 2011) www.tst.qov.br, em conjunto com a certidão de 
ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante; 

h) Certidão Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 51  único da 
portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida 
em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à 
Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante 
aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos; 

i) Certidão (Nada Consta) de Distribuição Cíveis e Criminais originária do Estado de origem do 
participante através do site: (porta l.trfl .jus.br/sjxx/);  

j) Alvará de Localização. 

Observação: Não serão aceitas certidões positivas de debito, exceto quando constar na 
própria certidão ressalva que autorize a sua aceitação. 

9.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DO CREA/CAU da Licitante e de seu(s) 
responsável (eis) técnico(s), de sua respectiva Região, com validade à data de apresentação da 
proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais. No caso de 
licitantes domiciliados em outros Estados, o Certificado de Registro emitido pelo CRENCAU da 
respectiva Região de origem deverá conter o visto do CREA/CAU-PA, constando nesta certidão 
como responsável técnico o Engenheiro Civil; 

b) CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Comprovação da licitante de possuir em seu 
quadro permanente, na data prevista para a entrega das propostas, profissional de nível 
superior, detentor de Certidão de Acervo Técnico-CAT acompanhadas de atestados de 
execução, de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às 
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. O responsável técnico 
indicado deverá ser o mesmo dos atestados de capacidade técnico-profissional apresentados. 
No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, ambos 
serão inabilitados. 

c) Relação dos equipamentos necessários para execução das obras ou serviços de que trata o 
projeto de engenharia, aos quais estarão sujeitos à vistoria "in loco" pela Prefeitura Municipal de 
Bujaru, por ocasião da contratação e sempre que necessário. 

d) A licitante deverá comprovar através de certidão ou registro de quitação emitida pelo 
Conselho a qual esta inscrito que possuem em seu quadro técnico Engenheiro (a) Civil ou 
Arquiteto (a), para atuar como responsável técnico da empresa. 
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e) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de um licitante, fato este 
que inabilitará todos os envolvidos. 

f) Apresentar declaração expressa que se compromete a atender às determinações da 
Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e de que prestará toda assistência e 
colaborações necessárias ao atendimento à fiscalização das obras. 

g) Apresentar Declaração do Licitante de que recebeu os documentos, que se inteirou dos dados 
indispensáveis à apresentação da proposta, que tem pleno conhecimento do projeto básico, das 
especificações, das condições e da natureza do trabalho a ser executado, e que os preços 
propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos 
serviços, declarando ter pleno conhecimento do projeto básico e suas especificações. 

9.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentadas na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 
A indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional de 
Contabilidade são indispensáveis, devidamente registrado na Junta Comercial competente. Com  
base nos dados extraídos do Balanço será validada a capacidade financeira da empresa. 

a.1) Importante: Apresentação da certidão de regularidade Profissional do contador (a), devendo 
estar valida na data do certame. 

b) A capacidade financeira da empresa será avaliada mediante os seguintes indicadores: 
Liquidez Corrente (LC) expressado da seguinte forma: 

Ativo Circulante 
LC= 
Passivo Circulante 

c) Para a capacidade econômico-financeira exigida, os participantes deverão atender, 
obrigatoriamente, o seguinte requisito: LC maior ou igual a 1 (um). 

d) Só serão habilitadas as empresas cujos índices atenderem aos critérios mínimos acima 
estabelecidos. 

e) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenha balanço final de 
exercício, deverão apresentar balanço de abertura e/ou demonstrações contábeis envolvendo 
seus direitos, obrigações e patrimônio liquido relativos ao período de sua existência. 

O A documentação necessária para comprovação da Capacidade Econômico-Financeira da 
Licitante será constituída pelas demonstrações contábeis constantes do Balanço Patrimonial, 
referido ao último exercício encerrado, acompanhadas da publicação em Diário Oficial do 
balanço referente ao exercício encerrado quando se tratar de Sociedade Anônima, ou o registro 
de arquivamento na Junta Comercial do local da sede da Empresa, quando se tratar de 
sociedade comercial por cota de responsabilidade limitada. 
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g) Será exigido à apresentação das seguintes páginas do Livro Diário onde o balanço fiscal foi 
transcrito, para efeito de extração dos valores apresentados e calculados pelos licitantes: Folha 
de abertura, Folha que contenha os dados necessários à conferência pretendida e Folha de 
encerramento. 

h) A Licitante deverá comprovar, no dia da apresentação da proposta, que possui capital social 
integralizado mínimo, de valor igual ou superior ao valor licitado. 

i) - O Capital Social integralizado mínimo será aceito de 10% (dez por cento) do valor de 
referência da obra. 

j) A Licitante deverá, obrigatoriamente, sob pena de inabilitação, apresentar as memórias de 
cálculo relativas a todos os dados apresentados, com relação à qualificação econômico-
financeira, a saber: 
- Índices Financeiros; 
- Atualização do Capital Social Integralizado (se for o caso). 

k) Apresentar recolhimento de garantia de participação correspondente a 1% (um por cento) do 
valor de referência da Obra licitada, prestadas através de Cheque no nome da empresa, Moeda 
Corrente Legal do País ou Carta de Fiança Bancária ou Seguro Garantia e deverá ser recolhida 
junto a Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Bujaru. Os títulos da dívida 
pública devem informar claramente seu prazo de validade bem como seu valor de face. 

1) As garantias de que trata o item anterior, poderão ser levantadas pelos licitantes não 
vencedores, a partir da homologação do resultado final da licitação. 

m) Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências 
e concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na 
própria certidão. 

n) Certidão Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja 
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 

o) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica e do ente federal. 

9.6. Carta da Empresa Licitante 
A documentação deverá ser acompanhada por uma carta assinada por Diretor (es), ou pessoa 
legalmente habilitada (procuração por instrumento público) e declarar o seguinte: 

a) estar ciente das condições da licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de 
todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares 
solicitadas pela Prefeitura Municipal de Bujaru/PA; 

b) que executará as obras de acordo com o Projeto e as Especificações fornecidas às quais 
alocará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado ou não e materiais necessários, e 
que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado; 
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c) que se compromete a dispor para emprego imediato os equipamentos necessários e 
relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização; 

d) que a qualquer momento e por necessidade das obras, fará a alocação de qualquer tipo de 
equipamento compatível com a natureza dos serviços a serem executados por solicitação da 
Prefeitura Municipal de Bujaru, sem ônus de mobilização para esta ainda que não previsto, em 
prazo compatível com a necessidade que motivou a solicitação; 

e) que se compromete a estar instalado e pronto para o início das obras no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos, a partir da data da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do 
Estado e Jornal de Grande Circulação; 

- 	f) que seu responsável técnico visitou o local da obra em licitação, inclusive com apresentação 
do atestado referido no item 05; 

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

h) que, caso vencedor do certame, cumprirá fielmente as disposições concernentes a NR-18, 
Norma Regulamentadora que estabelece diretrizes de ordem administrativa e planejamento 
organizacíonal, que respaldam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos 
de segurança dos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da 
construção. 

9.7. A não apresentação de qualquer documento exigido implicará na inabilitação do licitante. 

9.8. Após a fase de habilitação não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

9.9. Salvo aqueles documentos que por sua própria natureza tenham validade indeterminada, 
todos os demais somente serão considerados válidos (aceitos) se emitidos em no máximo 90 
(noventa) dias da data de realização desta Licitação, caso não tenham prazo de validade neles 
consignado. 

9.10. Todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se o licitante for a matriz, e em 
nome da filial, se o licitante for a filial. 

9.11. Poderá ainda o licitante, se filial, apresentar aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovada mente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.12. Caso a filial, licitante habilitado, posteriormente se apresente impossibilitada de 
providenciar o faturamento pertinente, este deverá ser efetuado pela matriz do licitante, 
mediante prévia justificativa aceita pela CPL. 

9.13. As licitantes deverão manter válidos, durante todo o procedimento licitatório, os 
documentos apresentados para habilitação, sendo exigida essa condição para assinatura do 
Contrato. 

9.14.  Os documentos exigidos não poderão ser substituídos por nenhum tipo de protocolo. 
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9.15. Os documentos de Habilitação devem ser apresentados em copia autenticada por cartório 
competente. 

10. PROPOSTA DE PREÇOS POR LOTE— ENVELOPE N°2 
Proclamando o resultado da sessão anterior sem interposição de recurso ou após sua 
denegação/apreciação pela Comissão serão abertos os envelopes de Proposta de Preços por 
Lote, apresentando-se seus conteúdos aos representantes das interessadas para vistas 
juntamente com a Comissão, quando se passará à análise e julgamento das mesmas. 

10.1. Para a Proposta de Preços por Lote, exigir-se-á dos interessados o seguinte: 
10.1.1. Carta endereçada à Comissão Permanente de Licitações, em papel timbrado da 
empresa, contendo: nome, endereço completo, número da Licitação, conforme modelo 
constante no Anexo V, relacionando ainda, os seguintes itens: 

a) Preço Global em valor numérico e por extenso; 
b) Prazo de execução dos serviços; 
c) Prazo de validade da Proposta, no mínimo de 60 (sessenta) dias. 

10.1.2. Será exigida das proponentes a apresentação: 
As planilhas de preços e cronograma de execução, memorial de calculo, composição de preço 
unitário, composição do BDI e encargos sociais do objeto desta licitação, constantes da proposta 
comercial, deverão ser assinados e carimbados pelo representante legal da empresa e pelo (s) 
responsável (s) técnico (s) da licitante, com registro atualizado e anuidade paga. 

10.1.3. Cronograma Físico-Financeiro deverá conter: 
a) Distribuição das etapas ou serviços ao longo do prazo de execução; 
b) Valores da etapa de execução ao longo do tempo; 
c) Acumulado mensal e acumulado geral. 

10.2. Desclassificação das Propostas 
Examinados os conteúdos das Propostas de Preços pela Comissão Permanente de Licitação 
serão consideradas desclassificadas aquelas que: 

10.2.1. Cujo preço final proposto para os serviços seja manifestamente excessivo ou 
inexequível. Será considerada excessiva aquela proposta cujo preço seja maior ao valor 
estimado pela Secretaria Municipal de Obras. Será considerado manifestamente inexequível as 
propostas apresentadas nos termos da Lei No. 9.648, de 27 de maio de 1998, valores inferiores 
em 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 
valor orçado pela Administração ou; 

b) valor orçado pela Administração Municipal. 

10.2.2. Aquelas que não atenderam as exigências do ato convocatório da licitação, bem como 
as que não apresentarem a cotação de qualquer dos itens da obra (exceto aqueles itens que 
estiverem com quantidades zeros) ou que alterem as quantidades constantes das planilhas. 
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10.2.3. Aquelas que as propostas apresentarem com omissões, rasuras, entrelinhas, erros 
substanciais de cálculo, preços unitários simbólicos irrisórios, de valor zero ou incompatíveis, 
comprovadamente com os praticados no mercado, distorções significativas ou ainda cujos 
elementos técnicos fornecidos não se mostrarem satisfatórios, tendo em vista os indicadores 
para a avaliação determinados e estabelecidos neste Edital. 

10.3. Correção Admissível 
Nos casos em que a Comissão Permanente de Licitação constatar a existência de erros 
numéricos nas Propostas de Preços por Lote, sendo estes não significativos, proceder-se-á as 
correções necessárias para a apuração do preço final da Proposta por Lote, obedecendo as 
seguintes disposições: 

10.3.1. Havendo divergências entre o preço final registrado sob a forma numérica e o valor 
apresentado por extenso, prevalecerá este último; 

10.3.2. Havendo divergências nos subtotais, provenientes dos produtos de quantitativos por 
preços unitários, a Comissão procederá à correção dos subtotais, mantidos os preços unitários 
constantes das propostas alterando em consequência o valor da proposta; 

10.3.3. Incorreção nos somatórios, admitidos, desde que não significativos e a proposta sendo 
vencedora, caberá à retificação também do Cronograma Físico-Financeiro com a 
correspondente adequação. 

10.4. Julgamento das Propostas de Preços 
104.1. As propostas de preços serão analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas por 
ordem crescente dos eventualmente corrigidos. 

10.4.2. Para efeito de julgamento das Propostas de Preços classificadas, será utilizado o critério 
de "MENOR PREÇO GLOBAL", sendo considerada vencedora aquela representada pelo menor 
preço final apurado para a execução da obra e classificando-se as demais na ordem crescente 
dos valores das propostas apresentadas. 

10.5. Critério de Desempate 
No caso de empate entre as propostas de menor preço, será apurada a vencedora através de 
sorteio em ato público a ser procedido pela Comissão Permanente de Licitação. 

11. CLASSIFICAÇÃO FINAL 
11.1. Proclamando o resultado final da licitação, promoverá a Comissão Permanente de 
Licitação, a remessa dos autos à autoridade competente com vistas à deliberação final, dando 
ciência à empresa melhor qualificada e promovendo a sua Divulgação. 
12. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 
12.1. Após a deliberação final pela autoridade competente, constatada a sua regularidade, 
proceder-se-á à homologação do procedimento licitatório e adjudicação do objeto à proponente 
vencedora com posterior divulgação nos órgãos competentes. 

13. DA CONTRATAÇÃO 
13.1. Convocação e Celebração do Contrato: 
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Oficialmente convocada pela Administração com vistas à celebração do termo contratual, é dado 
à adjudicatória o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da ciência ao chamamento 
pelo órgão competente, para no local indicado, firmar o instrumento de contrato. 

13.2. Não Atendimento a Convocação 
E facultado à Administração Municipal, quando o convocado não assinar o termo do Contrato no 
prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo nas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto ao preço e assim sucessivamente ou revogar a licitação. 

13.3. Instrumento e Condições de Contrato 
O contrato administrativo a ser celebrado, observará rigorosamente as condições estabelecidas 
neste Edital e em conformidade com Minuta (modelo do Anexo IV). 

13.4. Garantia Contratual de Execução 
13.4.1. Para assinatura do contrato administrativo, objeto desta licitação, será exigida da 
proponente vencedora, a título de garantia contratual, caução correspondente à 1% (um por 
cento) do valor do contrato administrativo, no ato da assinatura do mesmo, sendo-lhe facultativo 
prestá-la mediante caução em dinheiro, títulos da dívida pública, fiança bancária ou seguro 
garantia, respeitando-se as seguintes condições: 

13.4.2. - A empresa que tenha sido declarada vencedora da licitação e adjudicatária do seu 
objeto poderá optar pelo procedimento de devolução da garantia de participação. (Conforme 
disposição na alínea L) do item 9.5, ou aproveitá-la como parte da garantia de execução 
contratual a que alude a Lei Federal n° 8.666/93, art. 56, parágrafo 41, e suas alterações 
posteriores, mediante complementação de valores e do período de validade, se for o caso. 
a) Optando a adjudicatária por Fiança Bancária ou Seguro-Garantia, fica a sua prestação 
condicionada à aceitação pela administração da instituição bancária garantidora. 

b) Os valores das cauções feitas em dinheiro ou documentos que a constituem serão devolvidos 
ou baixados na mesma forma como foram prestados mediante solicitação pela licitante. 

c) Os valores das cauções prestadas serão devolvidos à adjudicatária, conforme disposição na 
alínea L) do item 9.5. 

d) A caução e seus reforços responderão pelo inadimplemento das condições contratuais pela 
entrega incompleta dos serviços e pelas eventuais multas ou penalidades independentes de 
quaisquer outros atos legais. 

13.4.3. Mobilização e Instalações Provisórias 
Será permitido cotar preço, a título de mobilização e instalações provisórias e canteiros de 
obras, não podendo exceder o seu valor a 5%(cinco por cento) do valor total da proposta. 

13.5. Extinção Antecipada do Contrato Administrativo 
A Administração Municipal, a qualquer tempo, poderá promover a extinção antecipada do Termo 
Contratual: 

a) Unilateralmente, desde que configure qualquer das hipóteses lançadas na seção V. Art. 78, 
incisos 1 à XIII, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.56310001-10 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes reduzidas a termo no processo de licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração Municipal. 

c) Judicial, nos termos da legislação. 

13.6. Da Alteração do Contrato Administrativo 
O Contrato Administrativo decorrente deste Edital poderá ser devidamente justificado conforme 
Art. 65, da Lei Federal 8.666/93. 

13.7. Recebimento do Objeto 
Executando o Contrato Administrativo, seu objeto será recebido conforme disposto no inciso 1, 
alíneas "a" e "b", do artigo 73, inciso III e parágrafo único, do art. 74, da Lei Federal 8.666/93 
(Licitações e Contratos Administrativos). 

14. PRAZOS REGULAMENTARES 
14.1. Para Assinar o Contrato Administrativo 
A Licitante vencedora deverá comparecer para prestar caução, assinar o contrato e retirar o 
respectivo instrumento contratual dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
notificação feita pela Comissão Permanente de Licitação. É de responsabilidade do contratado a 
publicação do extrato do instrumento contratual nos órgãos competentes, na forma do § 3.1,art. 
33, do Decreto 93872/86. 

14.2. Para Início dos Serviços 
O prazo contratual será contado em dias consecutivos a partir do dia seguinte ao da assinatura 
da ordem de serviço. O contratado administrativo obriga-se a promover a anotação do contrato 
no CREA com jurisdição do local da obra (Lei 6.496/77, art. 1.'). 

14.3. Ordem de Serviço 
Deverá ser expedida dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados do 
prazo da publicação do extrato para início. A ordem de serviço não expedida neste prazo será 
considerada, para todos os efeitos, como expedida no último dia do mesmo prazo. 

14.4. Para Conclusão 
14.4.1. Os serviços contratados deverão ser executados e concluídos dentro de 120 (cento e 
vinte) dias, contados em consecutivos, a partir da data da primeira ordem de serviço, expedida 
pelo órgão contratante. 

14.5. Prorrogação dos prazos 
O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado desde que solicitado à autoridade 
competente, num prazo mínimo de 15 (quinze) dias antes do término contratual, comprovada a 
justa causa ou motivos de força maior, devidamente justificados. 

14.6. Outros procedimentos 
Na hipótese da Administração Municipal não assinar contrato administrativo com a empresa ou 
com outra, na ordem de classificação no prazo de 90 (noventa) dias, ficam estas liberadas de 
quaisquer compromissos assumidos. 

15. MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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Da 10  liberação financeira, deverão acompanhar as mesmas: 
a) Comprovante de registro no CRENPA do respectivo Contrato e Anotação de 
Responsabilidade Técnica (A.R.T.) de execução da empresa e do profissional. 
b) Relação dos trabalhadores executantes da obra, bem como comprovante de pagamento do 
INSS e FGTS dos mesmos, assim como comprovante das verbas trabalhistas de todos. 

15.1. Para fins de liberação e pagamento da 20(segunda) medição em diante deverá 
acompanhar as mesmas os respectivos comprovantes de recolhimento dos Encargos Sociais. 

15.2. As medições serão elaboradas mediante avaliações periódicas dos serviços executados, 
com base no Cronograma Físico-Financeiro apresentado, acompanhados do relatório emitido 
pela fiscalização da obra. 

15.3.  As medições serão processadas e efetuadas seus pagamentos até o 50  (quinto) dia útil da 
data de cada medição efetuada. 

15.4. No caso da suspensão dos desembolsos por parte do órgão competente, a CONTRATADA 
estará no seu direito de paralisar a obra ate que a situação seja normalizada. Neste caso, o 
prazo da obra será aditado do número de dias que a mesma permanecer desmobilizada. 

15.5.  O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pelo licitante deverá atender as exigências 
deste Edital e seus anexos, a ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços, 
objeto desta licitação e deverá ser apresentado até 10 (dez) dias corridos após a publicação do 
extrato do Contrato Administrativo no Diário Oficial do Estado e Jornal de Grande Circulação, 
com base nesse cronograma da licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo 
com a programação básica e financeira existente na ocasião devendo, porém, os serviços serem 
executados de acordo com o prazo especificado no Edital. Este ajuste poderá se repetir, 
gerando novos cronogramas desde que devidamente justificado pelo Fiscal e aprovado 
necessariamente pelo Secretário de Obras, devendo os mesmos receberem números 
sequenciais. 

16. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS 
Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com os projetos e 
especificações fornecidos pela Secretaria Municipal de lnfraestrutura. 

16.1 - Durante a execução dos serviços e obras a CONTRATADA deverá: 

16.1.1 Apresentar para aprovação da fiscalização, projeto de executivo do canteiro de obras, 
atendendo à legislação vigente e em conformidade com as normas da Delegacia Regional do 
Trabalho - DRT - e com a Resolução 307do CONAMA, de 05/07/2002, relativa à gestão de 
resíduos sólidos. 

16.1.2 - Ter à frente dos serviços: responsável técnico devidamente habilitado; mestre de obras 
ou encarregado, que deverá permanecem o serviço durante todas as horas de trabalho; e 
pessoal especializado de comprovada competência. A substituição de qualquer empregado da 
CONTRATADA por solicitação da fiscalização deverá ser atendida com presteza e eficiência. 
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16.1.3 - A empresa manterá no canteiro de obras um Diário de Obras para o registro de todas as 
ocorrências de serviço e troca de comunicações rotineiras entre a CONTRATADA e a 
fiscalização. 

16.1.4 - Quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, a CONTRATADA 
deverá obter todo e qualquer tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores e às 
concessionárias de serviços públicos para a execução destes serviços, bem como, após sua 
execução, os documentos que certifiquem que estão legalizados perante estes órgãos e 
concessionárias. 

16.1.5 - Os serviços serão pagos de acordo com o cronograma físico/financeiro e planilha 
orçamentária aprovados/ elaborados pela Secretaria Municipal de lnfraestrutura, através da 
fiscalização da obra, não se admitindo o pagamento de materiais entregues, mas somente de 
serviços executados. 

16.1.6 - Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em 
tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no 
cronograma e plano de execução dos serviços e obras objeto do contrato; 

16.1.7 - Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, 
inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato; 

16.1.8 - Submeter previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO eventuais ajustes no 
cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo à mantê-la perfeitamente 
informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos; 

16.1.9 - Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução determinados pela 
FISCALIZAÇÃO; 

16.1.10 - Comunicar imediatamente à FISCALIZAÇÃO qualquer ocorrência de fato anormal ou 
extraordinário que ocorra no local dos trabalhos; 

16.1.11 - No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas 
através deste Caderno de Encargos e Especificações ou projetos, a fiscalização deverá ser 
obrigatória e oficialmente consultada para que tome as devidas providências. 

16.1 .12 - Realizar, sempre que for solicitado através de laboratórios previamente aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos 
materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos; 

16.1.13 - Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na 
vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades 
executivas; 

16.1.14 - A CONTRATADA ficará responsável por quaisquer danos que venha causar a terceiros 
ou ao patrimônio, reparando às suas custas os mesmos, durante ou após a execução dos 
serviços contratados, sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte dessa Municipalidade. 
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16.1.15 - Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo 
pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias dos trabalhos, deixando 
todas as áreas dos serviços limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza. 

16.1.16 - A CONTRATADA deverá custear e exercer completa vigilância no canteiro de obras, 
sendo que a guarda de materiais, máquinas, equipamentos, ferramentas, utensílios e demais 
componentes necessários à execução da obra fica a cargo da CONTRATADA, sendo a mesma 
responsável por qualquer sinistro que acarrete prejuízo material e/ou financeiro que possa 
ocorrer durante a execução dos serviços. 

17 - NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES: 
17.1 - Normas da ABNT e do INMETRO; 

17.2 - Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, 
Inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 

17.3 - Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA. 

Caso sejam observadas quaisquer discrepâncias entre a indicação das Normas Técnicas, 
e os procedimentos de execução indicados nesse Caderno de Encargos, a CONTRATADA 
deve seguir a orientação das Normas Técnicas da ABNT. 

18  -  MATERIAIS 
18.1 - Todos os materiais serão fornecidos pela CONTRATADA. 

18.2 - Todos os materiais a empregar nas obras serão novos, comprovadamente de primeira 
qualidade e satisfarão rigorosamente às condições estipuladas nestas Especificações e 
Projetos. 

18.3 - Cada partida de material deverá, além de outras averiguações, ser comparado com a 
respectiva amostra, previamente aprovada. 

18.4 - Nas Especificações e Projetos, a identificação de materiais ou equipamentos por 
determinada marca, implica apenas, a caracterização de uma analogia, ficando a distinção entre 
equivalência e semelhança subordinada aos critérios de analogia deste caderno de encargos. 

19. CRITÉRIOS DE ANALOGIA 
19.1 - Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns 
dos materiais especificados nestas Especificações ou Projetos, a substituição obedecerá ao 
disposto nos itens subsequentes e só poderá ser efetuada mediante expressa autorização, por 
escrito, da FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular e será regulada pelo critério de analogia 
definido a seguir: 

19.1.1 - Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência 
se desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas 
na Especificação ou no Serviço que a eles se refiram. 
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19.1.2 - Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhança 
se desempenham idêntica função construtiva, mas não apresentam as mesmas características 
exigidas na Especificação ou no Serviço que a eles se refiram. 

19.1.3 - O critério de analogia referido será estabelecido em cada caso pela FISCALIZAÇÃO - 
sendo obrigatória que a solicitação prévia da CONTRATADA para emprego de análogos seja 
acompanhada pelo Laudo Técnico sobre Equivalência do IPT —sendo objeto de registro no 
"Diário de Obras". 

20 -  GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS: 
A empresa CONTRATADA deverá viabilizar a coleta seletiva de resíduos no canteiro/local onde 
serão executados os serviços, além da conscientização e sensibilização da mão-de-obra e 
introdução de rotinas de segregação/armazenamento dos resíduos e a organização dos seus 
fluxos. 

21 - PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DOS SERVIÇOS E OBRAS 
21.1 - A CONTRATADA deverá executar os serviços e obras em conformidade com desenhos, 
memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e 
instruções contidas nos anexos. 

21.2 - Os projetos e planilhas orçamentárias (materiais, serviços, quantitativos e preços) 
apresentados pela Secretaria de Obras são orientai-vos, cabendo à CONTRATADA, antes do 
inicio dos serviços, analisar e endossar todos os dados, diretrizes e exiguidade destes projetos e 
planilhas, apontando com antecedência os pontos com que eventualmente possa discordar, para 
que a FISCALIZAÇÃO efetue a análise desses pontos em discordância e emita um parecer 
indicando a solução que será aplicada. 

21.3 - Compete à CONTRATADA fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso 
exame das condições locais, averiguar os serviços e materiais a empregar. 

21.4 - Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos, especificações e planilha 
orçamentária deverá ser previamente esclarecida junto a Secretaria de Obras, visto que, após 
apresentada a proposta técnica e financeira, a Secretaria de Obras não acolherá nenhuma 
reivindicação. 

21.5 - Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo CONTRATANTE será 
efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorização da Secretaria de Obras, 
respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato. 

21.6 - A CONTRATADA submeterá previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO toda e 
qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a ser considerada na 
execução dos serviços e obras objeto do contrato. 

22 -  RESPONSABILIDADE 
22.1 - Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá: 
22.1.1 - Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica -ART's 
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77; 
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22.1.2 - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 
legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos 
serviços objeto do contrato; 
22.1.3 - Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes 
ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços. 
22.1.4 - Cumprirá a cada área técnica ou especialidade o desenvolvimento do Projeto específico 
correspondente, sendo a responsabilidade pela elaboração dos projetos, será de profissionais 
ou empresas legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia - CREA. 
22.1.4 - O autor ou autores deverão assinar todas as peças gráficas que compõem os projetos 
específicos, indicando os números de inscrição e das ART's efetuadas nos Órgãos de 
regulamentação profissional, sendo que esses Projetos Complementares são de inteira 
responsabilidade dos seus autores. 
22.1.5 - Ainda que o encaminhamento para aprovação formal nos diversos órgãos de 
CONTRATANTE e controle, como Prefeitura Municipal, entidades de proteção Sanitária e do 
Meio Ambiente, não seja realizado diretamente pelo autor do Projeto, será de sua 
responsabilidade a introdução das modificações necessárias à sua aprovação. A aprovação do 
Projeto não eximirá os autores do Projeto das responsabilidades estabelecidas pelas normas, 
regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais. 

23 - REAJUSTAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 
23.1.  Os preços são fixos irreajustáveis de acordo com a Lei 8.880, de maio de 1994, no prazo 
de vigência igual ou inferior a 01 (um) ano, sendo que o prazo de execução dos serviços é de 
120 (cento e vinte) dias. 
23.2.  Os critérios para correção monetária serão os estabelecidos na Lei 9.069/95. 

24- DOS RECURSOS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
24.1. E assegurado a qualquer cidadão, o direito de impugnar perante a Comissão Permanente 
de Licitações os termos do Edital, quanto a possíveis falhas ou irregularidades, de acordo com o 
que prevê o parágrafo 1°, do Art. 41, da Lei 8.666/93. 

24.2. É assegurado a qualquer proponente o direito de impugnar os atos praticados pela 
Comissão Permanente de Licitações, deles recorrer hierarquicamente, observadas as 
disposições do artigo 109, da Lei 8.666/93. 

24.3. A contratada em razão de inadimplências inclusive as referentes ao retardamento na 
execução nos serviços, salvo ensejadas por motivo de força maior, caso fortuito, fato da 
administração ou sujeição imprevista, submeter-se-á as sanções indicadas no cap. IV, sessão II 
(sanções administrativas), da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

25- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
25.1. Empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras decorrentes de 
modificações de quantitativos ou projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor contratual atualizado, de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93. 

25.2.  Compete à contratada fazer minucioso exame das especificações e projetos, de modo a 
poder, em tempo hábil e por escrito, apresentar à fiscalização todas as divergências ou dúvidas 
por ventura encontradas para devido esclarecimento e aprovação. 
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25.3. Comunicar a Administração Municipal por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam, mesmo temporariamente, a Contratada 
de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução do Contrato total ou parcial, 
por motivo superveniente. 

25.4. A empresa contratada é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à 
Legislação Fiscal, Social, Tributária e Trabalhista bem como por todas as despesas decorrentes 
de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminação e ainda por todos os danos e 
prejuízos que, a qualquer título, causar à Prefeitura a terceiros em virtude da execução de 
serviços a seu cargo respondendo por si e por seus sucessores. 

25.5. A empresa contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as 
suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato administrativo em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de má qualidade dos serviços 
prestados. 

25.6. Permitir e facilitar a inspeção pela fiscalização inclusive prestar informações e 
esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes à execução dos 
serviços. 

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

25.8. Adquirir e manter permanentemente no escritório da obra um Livro de Ocorrências, para 
registro obrigatório de todas e quaisquer ocorrências que mereçam destaque. 

25.9. A empresa contratada deverá manter permanentemente no canteiro um responsável com 
plenos poderes de decisão na área técnica. 

25.10. Executar diretamente, todos os serviços contratados, sendo vedada sub contratações 
parciais ou totais. 

25.11. Executar as suas expensas, das analises topográficas e escavações que se fizerem 
necessárias e indispensáveis à execução do projeto. 
25.12. É obrigatório a contratada manter durante toda a execução do contrato em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigida na licitação. 

26- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
26.1. Os recursos orçamentários necessários à cobertura das despesas relativas ao objeto da 
presente licitação correrão à conta das Dotações Orçamentárias da Secretaria Municipal de 
Educação, recursos estes previstos no orçamento geral do Município de Bujaru: 
Exercício 2022  Unidade Gestora - UNIDADE GESTORA - 06001 - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO Classificação Funcional - 12.361.0018.1.033- CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO 
E REFOR. DE UNIDADE ESCOLARES —FME Classificação Econômica - 44.90.51.00 - 
OBRAS E INSTALAÇÕES; 
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UNIDADE GESTORA - 06001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Classificação 
Funcional - 12.361.0018.1.035- CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE 
ESCOLARES-FNDE Classificação Econômica —44.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES; 
UNIDADE GESTORA - 05001 - FUNDEB Classificação Funcional - 12.361.0039.1.038-
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REF. E MANUT. UNIDADE ESCOLARES Classificação 
Econômica  - 44.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES; 

27 -  DAS PENALIDADES 
27.1.  A não observância dos prazos consignados no contrato administrativo para execução das 
obras implicará em multa de mora de 1 % (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor total do 
empenho, até o limite máximo de 15 (quinze) dias, independentemente das sanções legais que 
possam ser aplicadas, de acordo com os arts. 86 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, salvo se o prazo for 
prorrogado pela Administração. 

27.2. A multa referida no subitem anterior será descontada do pagamento devido pela Prefeitura 
Municipal de Bujaru. 

27.3.  A licitante estará, ainda, sujeita às penalidades previstas nos arts. 90 a 97, da Lei n° 
8.666/93. 

28- DO PRAZO DE ENTREGA 
28.1. A Execução para a entrega dos serviços será de 120(cento e vinte) dias. 

29- DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO 
29.1.  O presente contrato administrativo terá vigência de 120 (cento e vinte) dias, contados da 
data de sua assinatura ou da Ordem de Serviço. 

30. DISPOSIÇÕES GERAIS 
30.1.  As dúvidas decorrentes deste Edital serão dirimidas pela Comissão Permanente de 
Licitação, no horário comercial, no endereço indicado ao Norte. 
30.2. Os recursos para cobertura dos encargos financeiros oriundos do objeto deste Edital 
decorrerão de recursos do Tesouro Municipal; 
30.3. Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, não se 
admitirá, durante a análise de cada proposta, a interferência de pessoas estranhas à Comissão 
Permanente de Licitação a qualquer título que seja, ressalvada a hipótese de requisição, pela 
própria Comissão, do concurso de peritos visado ao exame de informações ou documentos. 
30.4.  A Administração, a qualquer tempo, antes da data de apresentação das documentações e 
das propostas das ofertantes, poderá proceder alterações concernentes à esta licitação, por sua 
iniciativa, fornecendo o correspondente adendo a todas as interessadas que tenha adquirido o 
Edital, sendo-lhes facultado em sendo o caso adiar a data do recebimento das documentações e 
propostas. 
30.5. As despesas de elaboração das propostas para este certame licitatório serão de exclusiva 
responsabilidade da ofertante, não lhe sendo assegurado proclamar qualquer indenização da 
administração. 
306.  A todos os competidores que adquirirem o presente Edital, será dado o conhecimento de 
quaisquer impugnações ou pertinentes pedidos de esclarecimentos de dúvidas e suas 
respectivas respostas, que passarão incontinentes a integrar o presente ato convocatório. Os 
licitantes se responsabilizarão pela aquisição dos adendos ao Edital. 
30.7. A critério da Administração Pública esta licitação poderá: 
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30.7.1. Sor anulada ao houver igaIk1de, dp nfír1in ou por PíQVQÇÇQ de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente tunaamentaclo. 
30.7.2. Ser revogada, a juízo da Administração Municipal, se for considerada inoportuna ou 
inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente para justificar tal conduta. 
30.8. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta licitação, o seguinte: 
30.8.1. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 
indenização ressalvado o disposto no parágrafo único, art. 59, da Lei 8.666/93; 
30.8.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do empenho, ressalvado o disposto na 
condição anterior; 
30.8.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e ampla 
defesa. 
30.9. A cidade de Bujaru, no estado do Pará, será considerada domicílio dessa Licitação e foro 
competente para dirimir quaisquer dúvidas referentes à licitação e procedimentos de resultantes. 

Bujaru- Pa, 04 de 
ANDREY BETHOWEN 
DA COSTA 
PEREIRA:77306473204 

março de 2022 
Assinado de forma digital 
por ANDREY BETHOWEM DA 
COSTA 
PEREIRA:77306473204 

Andrey Bethowen da Costa Pereira 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.56310001-10 

MNAU 1 

LOTE 01: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO ESCOLA DE 01 SALA -SÃO 
LAZARO: 

VALOR BASE: R$ 102.664,88; 

LOTE 02: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO ESCOLA DE 01 SALA -SAGRADA 
FAMÍLIA: 

VALOR BASE: R$ 194.715,80; 

PROJETO BÁSICO 
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

BUJARU - PA 
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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NORMAS GERAIS 
Rubrica 

" INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS 

A interpretação dos projetos e demais documentos fornecidos será realizada obedecendo-se os seguint 
princípios: 

41 	Compete à CONTRATADA fazer um minucioso estudo, verificação e comparação de todos os desenhos 
projeto arquitetônico e demais complementares; inclusive dos detalhes, das especificações em planta e dem2 
elementos integrantes da documentação técnica fornecidos para a execução da obra; 

Todas as especificações técnicas farão parte integrante do contrato de construção, juntamente com tod; 
as pranchas gráficas do projeto e planilha. Estes documentos são complementares entre si; assim, qualqu 
menção formulada em um documento e omitida nos outros, será considerada como especificada e válida. 

Em caso de divergência entre esta Especificação Técnica e as informações dos projetos arquitetônicos 
complementares, prevalecerão as segundas. Em caso de divergência entre estas informações dos projetos e 
dados da planilha orçamentária prevalecerão os segundos. 
• Nenhuma alteração se fará, em qualquer especificação ou mesmo em projeto, sem a verificação 
iustificativa técnica da estrita necessidade da alteração proposta, bem como cotação de preço nas planilh 
SINAPI e SEDOP. 	 ou, na fal 
destas, em mercado. 
• A autorização para tal modificação só terá validade quando confirmada por escrito. Nos casos em que es 
caderno for eventualmente omisso ou apresentar duvidas de interpretação do projeto de arquitetura e ou dl 
projetos complementares de engenharia, deverão ser ouvidos os responsáveis técnicos, os quais prestarí 
esclarecimentos necessários. 

' COMISSÃO E DOCUMENTOS DA OBRA 

Para um melhor entendimento teremos o CONTRATANTE e a empresa encarregada da execução dos serviços 
engenharia, como CONTRATADA. 

erá responsável pela fiscalização dos serviços, a COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, doravante denominada 
' ISCALIZAÇÃO. Suas decisões, instruções e interpretações serão imperativas, corno se fossem emitidas  p 

próprio CONTRATANTE. 

A CONTRATADA respeitará rigorosamente o projeto e suas especificações, sendo a CONTRATANTE previam--
consultada 

reviarne
consultada para qualquer modificação. 

A FISCALIZAÇÃO terá plenos poderes para decidir sobre questões técnicas e burocráticas da obra, sem que 
implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, a qual será única e exclusivamente 
competência da CONTRATADA. 

Obriga-se, ainda, a CONTRATADA a manter no canteiro de obras, um livro denominado de "DIÁRIO DE OB} 
preenchido por esta, em três vias, onde serão anotados, os serviços em execução no dia, condições de ten 
efetivo diário e quaisquer outras anotações julgadas oportunas pela CONTRATADA. 

A FISCALIZAÇÃO terá acesso direto a este livro, podendo também nele, escrever tudo que julgar necessár 
qualquer tempo. 

Todas as comunicações e ordens de serviços, tanto da CONTRATADA, quanto da FISCALIZAÇÃO só serão 1ev 
em consideração, se contidas rio "DIÁRIO DE OBRA". 
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CRITÉRIOS DE SIMILARIDADES 

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, sendo rejeitados aqueles que não 
se enquadrarem nas especificações fornecidas. 

Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZAÇÃO a 
respeito de sua utilização. 

A CONTRATADA se obriga, no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto 
mediante a apresentação de laudos comprobatórios, com base nas normas da ABNT, e/ou testes de ensaios 
realizados por Institutos ou Laboratórios Tecnológicos credenciados. 

Os materiais que não possam atender as condições em epígrafe poderão ser aceitos, desde que satisfaçam às 
normas relativas à sua finalidade, demonstrando seu comportamento satisfatório, no mercado, após cinco anos 
de uso, após considerações da FISCALIZAÇÃO. 

,Z a  seleção dos materiais, satisfeitos os requisitos de preço e qualidade, os de fabricação nacional terão 
preferência sobre os de outras procedências. 

v' OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
aj Executar todos os serviços com zelo, limpeza, eficiência e pontualidade, em consonância com as normas 

técnicas e procedimentos específicos. 
b) Fornecer aos funcionários uniformes e todos os EPI's necessários para a execução das tarefas e 

responsabilizar-se pela utilização correta dos mesmos. 
c) Manter o local de trabalho sempre limpo e organizado (padrão 5S) e promover campanhas de 

conscientização e melhorias. 
d) Monitorar e controlar a geração de resíduos, aplicáveis ao objeto do contrato, não contribuindo de 

nenhuma forma para contaminação do meio ambiente. 
e) Substituir imediatamente todo e qualquer funcionário que a Fiscalização Municipal julgar  ter 

comportamento inconveniente ou ser inadequado à execução dos serviços, sem ônus para a Prefeitura Municipal. 
A Substituição deverá ocorrer num prazo máximo de 10 (dez) dias úteis sem prejuízo das atividades, por 
profissional de capacidade igual ou superior ao substituído. Dependendo da situação, a Prefeitura Municipal 
poderá exigir o afastamento daquele profissional logo após sua comunicação. 

fl Facilitar à Fiscalização o acesso a todos os materiais, equipamentos e ferramentas que serão utilizados na 
' obra, inclusive notas fiscais, folhas de ponto, contracheques, e qualquer documentação pertinente à obra. 

g) Utilizar materiais, ferramentas e equipamentos novos, de primeira qualidade, que estejam de acordo com 
as especificações técnicas e recomendações do fabricante. 

h) Utilizar profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas atividades 
necessárias à execução da obra. 

1— SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1—  PLACA DE OBRA 

DEFINIÇÃO 

A Placa de Obra tem como objetivo mostrar para sociedade os serviços realizados na obra, com seus valores e 
responsáveis técnicos. 

MÉTODO EXECUTIVO 

A CONTRATADA deverá solicitar junto a fiscalização o modelo da Placa de Obra, executando-a conforme o Projeto 
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A placa de obra deverá ser de lona com plotagem gráfica capaz de resistir às intempéries, durante todo o período 
da obra. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

A CONTRATADA também deverá instalar as placas da obra, de identificação da empresa e demais placas exigidas 
pela legislação corrente no canteiro de obras e em local de boa visibilidade. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com a área (m2) efetivamente trabalhada. 

- CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 

DEFINIÇÃO 

Consiste em arrancar as plantas com as mãos ou com auxilio de enxada e outros instrumentos manuais. 

MÉTODO EXECUTIVO 

É feita a retirada da vegetação e/OU lixos manualmente do terreno. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Será medido após comprovação do serviço executado. 

1.3  - LOCAÇÃO DA OBRA À TRENA 

—9EFINIÇÃO  

A locação consiste em demarcar, no terreno, alguns pontos definidos em projeto de uma obra para que a mesma 
possa ser executada exatamente no local planejado. Com  a locação é possível determinar a localização exata onde 
serão colocados pilares, fundações, linhas de divisória de loteamento, dentre outros. 

MÉTODO EXECUTIVO 

Materiais e Equipamentos 
Peça de madeira não aparelhada 7,5 x 7,5 cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região; 
Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5 x 7 cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região; 
Tábua de madeira 3 qualidade 2,5 x 23 cm, não aparelhada; 
Prego polido com cabeça 17 x 21; 
Concreto magro para lastro com preparo manual; 
Tinta acrílica; 
Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 1600 W, para disco de diâmetro de 10" (250mm); 
Marcação de pontos em gabarito ou cavalete. 

Execução 
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Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 
Corta-se o comprimento necessário das peças de madeira; 
Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o pontalete (peça de madeira); 
O pontalete é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento; 
Interligam-se os pontaletes com duas tábuas, no seu topo, formando um 
Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para sustentar a estrutura do gabarito; 
No solo, faz-se o churnbamento, com concreto, dos pontaletes; 
Em seguida, é feita a pintura da tábua (lado de dentro do gabarito) e da madeira do topo ("L"). 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

A verificação do atendimento das normas para execução dos serviços e de utilização dos EPI's necessários para 
realização dos mesmos, podendo a FISCALIZAÇÃO, se necessário solicitar as correções e/ou desmontagem e 
remontagem dos mesmos. 

- 	  
CRITERIOS DE MEDIÇAO E PAGAMENTO 

A medição será feita em metros de locação executada. 

2 - MOVIMENTO DE TERRA 

2.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 

DEFINIÇÃO 

A escavação será executada de forma manual utilizando enxadas, pás, cavadores e etc. 

MÉTODO EXECUTIVO 

• Marcar no terreno as dimensões das estruturas a serem escavadas; 
• Executar a vala utilizando pá, picareta e ponteira; 
• Nivelar o fundo e retirar todo material solto do fundo. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Obedecer às Normas: 
• NBR 12266/92 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou 

drenagem urbana. 
• NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento 
• NBR 6122:2010 - Projeto e execução de fundações 
• NBR 7480:2007 -Aço destinado a armadura para estruturas de concreto armado - Especificação 
• NBR 8953:2011 - Concreto para fins estruturais - Classificação pela massa específica, por grupos de 

resistência e consistência 
• NBR 12655:2015 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento 
• NBR 14931:2004 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento 

As escavações serão convenientemente escoradas e esgotadas, de forma a permitir, sempre, o fácil acesso e 
perfeito escoamento das águas superficiais, tomando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a 
segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e redes públicas. As escavações não devem 
prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e veículos, passeios, logradouros públicos. 
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Aceite do serviço: as dimensões devem obedecer o projeto, com paredes cortadas a prumo e com superfích 
planas. Uso de mão-de-obra habilitada. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico. 

2.2 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

DEFINIÇÃO 

A presente especificação refere-se à construção de aterros sobre locais onde o terreno natural é constituído por sol( 
compressíveis, isto é, deformáveis. 

"1ÉToDo EXECUTIVO 

Os trabalhos de aterro serão executados com material de 1 categoria, mantida a homogeneidade das camadas, 
serem compactadas manualmente, molhando-se com água durante a execução. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde que atendam simultaneamente as exigências de materiai 
e de execução, estabelecidas nesta especificação. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico. 

2.3 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

—DEFINIÇÃO 

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de reatei 
compactado, com material existente ou importado, com controle de compactação. 

MÉTODO EXECUTIVO 

1) Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em camadas de 0,20 a O 
m de espessura. 
2) Prever o caimento lateral ou longitudinal para rápido escoamento das águas pluviais, evitando-se o 
acúmulo em qualquer ponto. 
3) O apiloamento do solo é realizado com soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente 50 vezes por m 
quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm. 
4) Observar a umidade de compactação do solo. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Atendimento às Normas: 
o NBR 12266:1992 Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgot 
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drenagem urbana - Procedimento. 
• NBR 7367:1988 Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de esgoto sanitário. 

• NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico. 

3 -  ESTRUTURA 

3,1/3.2/3.6/3.7- FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO 

DEFINIÇÃO  

-- eflne-se como a execução dos serviços de corte, estiramento, dobramento, armação e colocação nas formas, d 
barras de aço (CA -25, CA -50 ou CA -60), posicionadas de maneira a absorver os esforços de tração sobre a 
estruturas de concreto armado. O posicionamento dessas barras deve ser definido no projeto estrutural pelo eng 
calculista. 

MÉTODO EXECUTIVO 

Corte, Estiramento e Dobramento 

O corte, estiramento e dobramento das barras de aço doce deverão ser executados a frio, de acordo com os detalhe 
do projeto e as prescrições da ABNT. 
As barras de aço cortadas e dobradas, quando não aplicadas imediatamente, serão numeradas e etiquetadas d 
acordo com os números da prancha e de sua posição no projeto estrutural. 
Deverão ser estocadas em local limpo e seco e sem contato direto com o solo. 
Quando da liberação de frente de serviço para sua aplicação, caso a armadura apresente-se suja ou desenvolvend 
processo de corrosão, deverá ser limpa com escova de aço e jato de água antes de sua utilização. 

'- 	Caberá à Fiscalização definir a necessidade dessa limpeza e a qualidade da mesma, antes de liberar a sua utilização. 

--"Montagem 
As armaduras serão montadas com as barras de aço e colocadas nas formas, nas posições indicadas no projeto, sob 
espaçadores de plásticos ou ainda sobre peças especiais (caranguejos), quando for o caso, de modo a garantir se 
recobnmentos com concreto e seus necessários afastamentos das formas. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Recebimento 
Serão consideradas armaduras para concreto armado, inicialmente, as que satisfizerem a NBR 7480/82 da ABI 
As barras não poderão apresentar defeitos prejudiciais, tais como fissuras, espoliações, bolhas, oxidaçi 
excessivas e corrosão. Deverão ser rejeitadas as barras que não atendam a esta Especificação. Se a porcentag 
de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente impossível sua separação, todo o lote fornec 
deverá ser rejeitado. 

Amostragem 
A CONTRATADA, em cada lote fornecido de barras da mesma seção nominal e da mesma categoria, deverá  se 
os seguintes procedimentos: 
• Verificar o peso do material fornecido e observar se são preenchidas as condições gerais, rejeitando-s 
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barras que não as preencham. 

• Separar as barras não rejeitadas em lotes, por diâmetro, aproximadamente do mesmo peso, não sendo 
permitido menos de dois lotes. O peso de cada lote expresso em toneladas, será igual a 0,5 D para a categoria 
CA-25 e a 0,3 D para as categorias CA -50 e CA-60, sendo D o diâmetro nominal em milímetros, arredondando-
se esse peso para um número inteiro de toneladas. 

e  Separar ao acaso, de cada lote, uma barra e providenciar a extração, de uma de suas extremidades, de um 
segmento com aproximadamente 2,0 m de comprimento, que será considerado como amostra representativa 
do lote. 

e  Efetuar a remessa dessa amostra, devidamente autenticada, a um laboratório indicado pela Fiscalização, para 
execução dos ensaios de recebimento. 

Ensaios 
Recebida a amostra representativa do lote, o laboratório providenciará os ensaios de tração e dobramento, 
obedecendo, respectivamente, às NBR 6152/80 e NBR 6153/80 da ABNT, utilizando corpos de prova 

-sonstituídos por segmentos da barra. No caso de barras com mossas ou saliências, será tomada como área da 
eção transversal a área da seção transversal de uma barra de aço fictícia, de seção circular, que tenha o mesmo 

peso por metro linear que a barra ensaiada. 
O laboratório fornecerá, à CONTRATADA, o certificado dos ensaios realizados, será entregue à Fiscalização para 
exame e aceite, antes da utilização do lote. Em casos especiais, a critério da Fiscalização, a armadura deverá ser 
submetida também aos ensaios de aderência e fadiga, respectivamente, NBR 7477 e NBR 7478 da ABNT. 

Aceitação ou Rejeição do Lote 
Para cada lote de fornecimento, a CONTRATADA deverá comparar os resultados obtidos nos ensaios de 
recebimento com as exigências da NBR 7480/82. O lote será aceito caso todos os ensaios referentes à amostra 
sejam satisfatórios. Caso um ou mais desses resultados não satisfaçam às referidas exigências, a barra da qual foi 
colhida a amostra será separada e rejeitada. Para contraprova, serão retiradas novas amostras de duas outras 
barras do mesmo lote, uma de cada barra, que serão submetidas aos mesmos ensaios. 
O lote será aceito caso todos os resultados de ensaios referentes às novas amostras sejam satisfatórias. O lote 
será rejeitado caso qualquer um desses novos resultados não satisfaça às exigências. Se mais de 20% dos lotes de 
um fornecimento forem rejeitados, a CONTRATADA deverá rejeitar todo o material. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

armaduras para concreto armado serão medidas por quilograma de aço de aço cortado, estirado, dobrado, 
armado e colocado nas formas das estruturas de concreto armado, de acordo com as quantidades constantes 
no quadro de ferros dos projetos, sem considerar a percentagem relativa a perdas, emendas ou utilização 
inadequada do material. 
Os pesos dos aços CA-25, CA-50 e CA-60, a serem considerados, quando não especificados no projeto, serão os 
seguintes: 

CA-25 	1 	CA-50 
DJETRO 

(n,n) 
0,140 

PESO 
(Kg(m) 

- 4,8 (3/16) 
6,30(114-) 0,248 0,270 
8,0 	(5/16) 0.393 0.410 
10,0 (3m) 0,624 0,600 
12,5 (112) 0$88 1.030 
16.0 (5) 1,570 1,590 
20.0 (3#4) 
22,5(!) 

2,480 
3,120 

2.280 
3080 

25.00? 3,93) 4,000 
32,0(1/') 6,240 6,220 
40.0 (1/j') 9.880 9.880 
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CA-60 
DIÃ1TRO 

(fim) 

PESO 
(KqIm) 

3,40 0.071 
3,80 0.090 
4,20 0.109 
4,60 0,1) 
4,76 0.140 
5,00 0.154 
5,50 0.190 
6,00 0.222 
6,40 0,258 
7,00 0.302 
8,00 0.395 
9,50 0,530  

3.3/3.5 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

DEFINIÇÃO 

Consiste no fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para a execução dos elementos usados para 
confinar o concreto das fundações e dar-lhe a forma e as linhas exigidas pelo projeto estrutural. 

MÉTODO EXECUTIVO 

As formas serão construídas com tábuas de madeira de espessura 1", ou madeira compensada resinada de 10 ou 12 
mm, capazes de resistir à pressão resultante do lançamento e vibração do concreto. Deverão ser rigidamente fixadas 
na sua correta posição, conforme projeto, e estanques suficientemente para impedir a perda de argamassa. 

CRITÉRIOS  DE CONTROLE 

':ontroIe da execução 
—Ç'odas as dimensões das formas deverão estar rigorosamente de acordo com o projeto estrutural executivo. 

As formas deverão ter resistência suficiente para suportar pressões resultantes do lançamento e adensamento do 
concreto, de modo a se manterem rigidamente na posição correta sem deformações. 
Devem ser suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de cimento durante a concretagem. 
Na sua execução deverá ainda, ser observado o seguinte: 
• A locação dos furos para passagem das redes de esgoto e elétricas, quando for o caso; 
• Sua limpeza; 
• Seu umedecimento antes do lançamento do concreto; 
o A vedação das juntas. 

NORMA TÉCNICA DE AQUISIÇÃO E RECEBIMENTO DE COMPENSADO DE MADEIRA PARA FORMA 
Esta norma visa fornecer subsídios e dados técnicos aos profissionais da Construção Civil na aquisição e 
recebimento de compensado de madeira para Forma. 

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE RECEBIMENTO DESTES ARTEFATOS DE MADEIRA 
• UMIDÍMETRO (aparelho medidor de umidade para madeiras); 
• PAQUIMETRO; 
• TRENA (comprimento 5m); 
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RÉGUA DE ALUMÍNIO (comprimento 2,20m). 

PSEPE 11 URA Q 

ARU 
Rubrica 

DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA CONTROLE DE RECEBIMENTO 

AMOSTRAGEM 
No controle de uniformidade de lote, tomaremos uma amostra de 5% do total de cada tipo de peça, retiradas de 
vários pontos da carga. 

UMIDADE DE EQUILÍBRIO DAS LÂMINAS DE MADEIRA 
A madeira é um material higroscópico, isto é, possui a habilidade de tomar ou ceder umidade em forma de vapor. 
Quando úmida, geralmente perde vapor 
d'água para a atmosfera e, quando seca, pode absorver vapor d'água para a atmosfera e, quando seca, pode 
absorver vapor d'água do ambiente que a rodeia. 
Existe uma situação em que a madeira não perde nem absorve água do ar. Isto ocorre quando a umidade da 

-'iadeira está em equilíbrio com a umidade relativa do ar (UR) o que é denominado Umidade de Equilíbrio da 
,,,ladeira (UEM). É, portanto, a umidade que a madeira atinge, numericamente após um longo período de tempo 

exposta a um ambiente com uma dada temperatura e umidade relativa. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO  

Serão medidas por metro quadrado de superfície de forma em contato com o concreto, incluindo-se aí o custo 
dos reparos que se fizerem necessários após o lançamento da armadura. 

3.4/3.8 -  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO! AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L 

DEFINIÇÃO 

Compreende o fornecimento dos materiais, equipamentos e a mão-de-obra, especializada, necessários à execução de 
estruturas em concreto armado. 

MÉTODO EXECUTIVO 

-Materiais e Equipamentos: 
• Cimento Portland composto CP 11-32; 
• Areia média - areia média úmida, com coeficiente de inchamento de 1,30, pronta para o uso. Caso seja 

necessário peneiramento, utilizar composição correspondente; 
• Brita 1 - agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda à norma ABNT 

NBR 7211; 
• Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifásico potência de 

4 cv, sem carregador, O insumo pode ser substituído por betoneira de mesma capacidade com motor a 
diesel potência 10 HP, com carregador. 

Execução: 
• Lançar parte da água e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento; 
• Lançar o cimento conforme dosagem indicada; 
• Após algumas voltas da betoneira, lançar o restante da água; 
• Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela normalização técnica e/ou pelo fabricante do 

equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais. 
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CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Controle da execução 

O Controle Tecnológico abrangerá pelo menos o previsto nos seguintes itens: 

Qualidade dos Materiais 

Cimento 

O cimento deverá atender às exigências das Normas Brasileiras, de acordo com sua aplicação. A aceitação do 
cimento na obra está subordinada à execução de ensaios prévios de amostras do material proveniente das fontes 
de produção. 

.Ç'empre que houver dúvida sobre a qualidade do cimento, novos ensaios deverão ser realizados. Na entrega no 
Canteiro, em sendo observadas alterações na qualidade do cimento, devido ao mau acondicionamento no 
transporte, por insuficiência de proteção contra intempéries, ou qualquer outro motivo, a partida será rejeitada, 
embora munida de certificado, não sendo permitida a sua utilização na obra, da qual deverá ser imediatamente 
retirada. 

Em face das características peculiares de comportamento dos cimentos, eventuais misturas de diferentes marcas 
poderão implicar em alguns efeitos inconvenientes (trincas, fissuras, etc.). 

Assim, o emprego de misturas de cimento de diferentes qualidades ficará na dependência de uma aprovação 
prévia pela Fiscalização. 

Agregados 

Os agregados deverão atender às especificações da ABNT. 

Verificar se os agregados atendem à NBR 7221. 

Jerificar se os agregados não contêm teores minerais passíveis de proporcionar reações químicas alcali-
gregado. 

Água de Aniassamento 

Deverá ser tal que não apresente impurezas que possam vir a prejudicar as reações com os compostos de cimento 
tais como saís, álcalis ou materiais orgânicos em suspensão. 

Verificar se a água de amassamento apresenta os limites máximos de pH e substâncias estranhas, confirmadas 
por ensaios de laboratório, dentro do especificado na NBR 11560. 

Aditivos 

Sempre que considerado conveniente e aprovado pela Fiscalização, serão empregados aditivos na confecção do 
concreto. 

O uso de aditivo acelerador de pega fica condicionado a urna aprovação pela Fiscalização, após análise de resultados 
de laboratório quanto à composição químico-aditiva. 
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CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

O concreto será medido em metros cúbicos de volume efetivamente executados, de acordo com o Fck utilizado. 

3.9 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA 

DEFINIÇÃO 

Denomina-se de lajes pré-moldadas as lajes nervuradas, armadas em uma ou nas duas direções, formadas por 
vigotas pré-fabricadas de concreto estrutural, e intercaladas por lajotas (elementos de enchimento tais como 
blocos cerâmicos, de concreto, EPS, etc) capeadas por camada de concreto lançado na obra. 

MÉTODO EXECUTIVO 
-\ 

Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto; nivelar as travessas 
tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes; 

- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, 
quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes; 

Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços 
mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas; 

Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo 
entre elas; para tanto, utilizar as próprias lajotas (tavelas) para determinar o afastamento entre as vigotas; 
- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, 
com avanço nunca menor do que 5cm; 
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para 
evitar vazamentos durante a concretagem; 
- Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior 
das treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas; 
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais; 
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a 
espessura definida em projeto. 
'Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superficie uniforme; 

UTÉRIOS DE CONTROLE 

- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável. 
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar 
as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro 
para os apoios. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços serão medidos em metros quadrados. 

4 -PAREDES 

4.1 -  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2  COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
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DEFINIÇÃO 

Compreende a execução de alvenarias de vedação com tijolos cerâmicos. 

Terminologia 
Alvenaria a Facão ou Cutelo 

Sistema de assentamento dos tijolos de maneira que a espessura da parede coincida com sua menor dimensão. 

Verga 
Viga de concreto armado colocada sobre as aberturas nas alvenarias, tais como, vãos de portas e janelas, com a 
função de sustentar os elementos construtivos sobre elas e impedir a transmissão de esforços para as esquadrias, 
quando existirem. 

outra-verga ou Verga Inferior 
liga de concreto armado colocada sob as aberturas de janelas, com a função de evitar o surgimento de trincas na 
alvenaria. 

Juntas Amarradas 
Sistema de execução das alvenarias em que as juntas verticais entre blocos ou tijolos de fiadas consecutivas são 
dispostas de uma maneira desencontrada. 

MÉTODO EXECUTIVO 

Assentamento 
O assentamento será iniciado pelos cantos principais ou pelas ligações com quaisquer outros componentes e 
elementos da edificação. 
Como guia das juntas, será utilizado o "escantilhão". 
• Após o levantamento dos cantos, será utilizada como guia uma linha entre eles, fiada por fiada, para que o prumo 

e a horizontalidade fiquem garantidos. 
A partir de, aproximadamente, 1,50m de altura, deverá ser providenciado um sistema de cavaletes com andaimes, 

-. 	para que o pedreiro possa trabalhar de forma adequada. 
As fiadas deverão ser individualmente niveladas e aprumadas com a utili7ação de nível de bolha e prumo; 

• Todas as juntas entre os tijolos ou blocos deverão ser rebaixadas com a ponta da colher para que o emboço adira 
fortemente; 

• Os tijolos cerâmicos deverão ser previamente molhados, devendo estar úmidos quando do assentamento; 
• Sobre os vãos de portas e janelas deverão ser executadas vergas de concreto armado convenientemente 

dimensionadas, com engastamento lateral mínimo de 30,0 cm ou de 1,5 vezes a espessura da parede, 
prevalecendo o maior; 

• Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, recomenda-se uma única verga sobre todos; 
• Sob os vão das janelas, serão colocadas contra-vergas, com seção de 10,0 X 10,0 cm e engastamento lateral 

mínimo de 30,0 cm, para evitar o aparecimento de trincas do tipo abaixo: 
a  No caso de paredes não estruturais, em vãos acima de 5,0 m, sem contraventamento, para que as mesmas 

permaneçam auto-portantes, deverá ser executado um reforço longitudinal com barras de ferro engastadas na 
argamassa de assentamento e em pilaretes de concreto armado com espessura idêntica à da parede, nela 
embutidos; 

• Em paredes com altura superior a 3,0 m deverão ser embutidas cintas de amarração, também de concreto 
armado, a cada múltiplo desta medida; 
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• Para obras que não exijam estrutura de concreto armado, sobre as alvenarias deverá ser executada uma cinta de 
amarração, em concreto armado, para que estas possam receber as lajes. 

Amarração das Alvenarias 
A amarração das paredes de alvenaria deverá ser feita em todas as fiadas, de forma a se obter um perfeito 
engastamento. 
A amarração entre paredes de alvenaria e a estrutura de concreto deverá ser executada da seguinte forma: 
• Nas juntas horizontais inferiores, o concreto deverá ser apicoado e ter sua superfície umedecida, quando do 

assentamento, para permitir a perfeita aderência da argamassa. 
• Nas Juntas verticais, deverá ser aplicado chapisco com traço Ti (1:3 de cimento e areia) na superfície do 

concreto que ficará em contato com a alvenaria. 
• Nas  paredes externas de vedação, a alvenaria deverá ser fixada aos pilares de concreto com barras de aço com 

diâmetro de 6,3 mm engastadas em 1,Om na argamassa de assentamento, em, pelo menos, dois pontos em cada 
extremidade do pano de parede. Entre o tijolo ou bloco e a superfície do concreto deverá ser deixado 1,5 cm de 

'. argamassa firmemente comprimida. 
—a  Nas juntas horizontais superiores, a última fiada deverá ter um espaçamento constante da viga ou laje, 

compatível com as dimensões do material de cunhamento. 

Para o cunhamento poderão ser usados: 
a) Tijolo cerâmico maciço requeimado. Os tijolos serão colocados obliquamente, com altura de 15,0cm, com 

argamassa de assentamento e posteriormente batidos com marreta, até ficarem firmemente presos; 
bJ Tarugos de concreto com seção de triângulo retângulo, cuja altura seja da ordem de 70% do espaço entre a 

alvenaria e a viga, e cuja hipotenusa tenha inclinação de aproximadamente 30° em relação à horizontal. A 
extremidade dos tarugos não deverá ser fina e o concreto deverá resistir aos esforços de cunhamento. 
Recomendam - se cunhas com altura de 8,0cm. Os tarugos de concreto, devidamente curados, serão colocados 
de forma que as superfícies inclinadas do inferior e do superior fiquem em contato. O tarugo superior deverá 
ser energicamente batido até ficar firmemente preso; 

cJ Argamassa com expansor, com altura de 3,0cm. 

• Outros materiais de resistência semelhante poderão ser utilizados, desde que previamente aprovados pela 
Fiscalização; 

cunhamento somente poderá ser iniciado sete dias após o assentamento da última fiada de alvenaria. 

Para obras com mais de um pavimento, o cunhamento das alvenarias será executado depois que as alvenarias do 
pavimento imediatamente superior tenham sido levantadas até igual altura. 

• Nas juntas verticais com estruturas metálicas, a amarração entre a alvenaria e as colunas metálicas deverá ser 
feita por meio de barras retas de diâmetro 10 mm, com 1,Om de comprimento, soldadas nas colunas a cada 0,60m 
de altura e engastadas na argamassa de assentamento da alvenaria. 

• No caso de juntas com a superfície superior metálica, deverá ser soldada uma tira de chapa na parte inferior 
da estrutura com, no mínimo, 3 mm de espessura e 25 mm de largura, no eixo da alvenaria, em todo seu 
comprimento. O respaldo da alvenaria deverá ficar entre 25 mm e 60 mm da superfície metálica, sendo esse 
espaço preenchido com argamassa de assentamento. 

Instalações elétricas e hidráulicas embutidas 
o  Os cortes na alvenaria para a colocação de tubos, eletrodutos, caixas e elementos de fixação em geral, deverão ser 

executados com a utilização de disco de corte, para evitar danos e impactos que possam danificá-la; 
• Após a colocação da tubulação, realização dos testes na rede hidráulica e passagem de sondas nos eletrodutos, 

serão preenchidos todos os buracos e aberturas com argamassa de assentamento, pressionada firmemente, de 
modo a ocupar todos os vazios. 

Fixação de esquadrias e rodapés 
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Para a fixação de esquadrias e rodapés poderão ser utilizados tacos de madeira embutidos nas alvenarias, grapas 
metálicas ou parafusos com buchas plásticas. 

Nos vãos de portas, os marcos deverão ser fixados em seis pontos, sendo um par a cerca de 40,0cm do piso, um par a 
cerca de 40,0 cm da verga e o terceiro par a meia distância entre os outros. 

Nos vãos de janelas, os marcos serão fixados em seis pontos, sendo dois em cada ombreira, a cerca de 30,0 cm da 
verga e do peitoril, um no eixo do peitoril e um no eixo da verga. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Controle da execução 
As alvenarias de vedação, em tijolos ou blocos, serão executadas de maneira a se obter um paramento correto, de 
acordo com as seguintes diretrizes: 

O tipo de tijolo ou bloco, a sua espessura e a sua locação deverão obedecer às dimensões e aos alinhamentos 
determinados no projeto; 

e  As paredes deverão ser perfeitamente alinhadas e aprumadas, tanto nos paramentos verticais quanto nos 
cantos. A verificação deverá ser periódica, durante o levantamento, com comprovação após sua conclusão. 
Para tal, deverá ser utilizada uma régua de metal ou de madeira, posicionando-a em diversos pontos da 
parede. Não serão admitidas distorções superiores a 0,5 cm; 
As juntas verticais do tipo mata-junta deverão ser aprumadas; 

O controle geométrico será feito através da verificação "in loco". 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços serão medidos pela área de alvenaria executada, em metros quadrados, obtida em apenas uma das 
faces do plano da parede (inclusive para alvenaria aparente). 
Serão descontados todos os vãos, quaisquer que sejam as suas dimensões. 

5- REVESTIMENTOS 

.1/5.2/5.3/5.4 - CHAPISCO, REBOCO E EMBOÇO 

DEFINIÇÃO 

Chapisco 
Trata-se da camada de argamassa constituída de cimento, areia grossa, água e, eventualmente, aditivo, possuindo 
baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento. Geralmente 
usada no traço 1:3 (cimento e areia). 

Ernboço  / Reboco 
Trata-se da camada de argamassa de revestimento, constituída de cimento, arenoso, areia média, água e, 
eventualmente aditivo, destinada à regularização da base, podendo constituir-se no acabamento final. 
Os emboços e os rebocos serão considerados como uma camada única de revestimento, para efeito desta 
Especificação. 
Os tipos de emboço / reboco, consideradas suas propriedades físicas, são os seguintes: 

Comum:  emboço / reboco preparado na obra ou pré-fabricado, que admite a permuta de umidade entre a superfície 
rebocada e o ar ambiente. 
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Hidrófugo:  emboço / reboco no qual a adição de aditivos hidrofugantes à sua composição impede a entrada de 
umidade por precipitação pluvial normal, o mesmo não acontecendo, todavia, com a difusão do vapor d'água. 

Impermeável: emboço / reboco resistente à pressão d'água. 

Celular: emboço / reboco de propriedades especiais para aderir diretamente sobre concreto ou alvenaria. 
Os tipos de emboço / reboco, consideradas as características de acabamento da superfície, são os seguintes: 

Raspado:  emboço / reboco desempenado que, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, tem seu acabamento 
final obtido por raspagem a serra. 

Acamurçado: emboço / reboco com acabamento áspero, acamurçado obtido com desernpenadeira de madeira e 
espuma de borracha. 

—.iso a Colher: emboço / reboco com acabamento alisado a desempenadeira de aço, de modo a proporcionar 
uperfície inteiramente lisa e uniforme. 

Lavado a Ácido: emboço / reboco desempenado que, após curado, é lavado com solução de água e ácido, para 
remoção da nata superficial própria dos aglutinantes. 

Projetado:  emboço / reboco com acabamento granulado, fino ou grosso, com função de revestimento rústico, tendo 
sua aplicação executada, preferencialmente, com máquina aplicadora de argamassa. 

MÉTODO EXECUTIVO 

Fabricação 
As argamassas deverão ser misturadas até a obtenção de uma mistura homogênea. 
O cimento deverá ser medido em peso, 25 ou 50 kg por saco, podendo ser adotado volume correspondente a 17,85 
ou 35,7 litros, respectivamente. 
A areia poderá ser medida em peso ou em volume, em recipiente limpo e íntegro, dimensionado de acordo com o seu 
inchamento médio. 
\ quantidade de água será determinada pelo aspecto da mistura, que deverá estar coesa e com trabalhabilidade 
lequada à utilização prevista. 
everá ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessária para cada etapa, a fim de se evitar o início do 

seu endurecimento, antes do seu emprego. 
O procedimento para a execução das argamassas deverá obedecer o previsto na NBR 7200 - Revestimentos de 
paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. 

Fabricação em misturador mecânico 
A ordem de colocação no misturador deverá ser na seguinte: 
• Parte da água; 
• A areia; 
• Outro aglomerante, se houver; 
• Cimento e; 
• Resto da água com o aditivo, se for o caso. 

A mistura mecânica deverá ser contínua, não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos. 
A dosagem prevista, especificada pela proporção, deverá ser em volume seco e deverá ser obedecida rigorosamente 
para cada aplicação. 
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Fabricação manual 
A masseira destinada ao preparo das argamassas deverá encontrar-se limpa e bem vedada. A evasão de água 
acarreta a perda de aglutinantes, com prejuízos para a resistência, a aparência e outras propriedades dos rebocos. 
Para amassamento manual, a mistura deverá ser executada em superfície plana, limpa, impermeável e resistente, 
seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado, com tempo mínimo de 6 minutos. 
A mistura seca de cimento e areia deverá ser preparada com auxilio de enxada e pá, até que apresente coloração 
uniforme. Em seguida, a mistura será disposta em forma de coroa e adicionada a água no centro da cratera formada. 
A mistura prosseguirá até a obtenção de uma massa homogênea, acrescentando-se, quando necessário, mais um 
pouco de água para conferir a Consistência adequada à argamassa. 
Chapisco 
A  argamassa de chapisco deverá ser preparada de acordo com as recomendações constantes nesta Especificação, ou 
seja, conforme os traços Ti (uma parte de cimento: três partes de areia média), T2 ou T3 (1 de cimento: 3 de areia 
média + aditivo). O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida. 
Produtos adesivos poderão ser adicionados à argamassa de chapisco, para melhorar as condições de aderência, 

-esde que compatíveis com o cimento empregado e com o material da base (Traço T2). 
ara aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos ou 
iaisquer produtos que venham a prejudicara aderência. 

Os processos para limpeza da base poderão ser os seguintes: 
• Para remoção de pó e de materiais soltos -Escovar e lavar a superfície com água ou aplicar jato de água sob 

pressão. 
• Para remoção de óleo desmoldante, graxa e outros contaniinantes gordurosos - Escovar a superfície com solução 

alcalina de fosfato trisódico (30g de Na3PO4 em um litro de água) ou soda cáustica, enxaguando, em seguida, com 
água limpa em abundância. Pode-se, ainda, saturar a superfície com água limpa, aplicar solução de ácido 
muriático (5 a iO% de concentração) durante cinco minutos e escovar em abundância. 

Poderão ser empregados, na limpeza, processos mecânicos (escovamento com escova de cerdas de aço, lixamento 
mecânico ou jateamento de areia) sendo a remoção da poeira feita através de ar comprimido ou lavagem com água, 
em seguida. 
Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser pré-molhada suficientemente. 
A execução do chapisco deverá ser realizada através de aplicação vigorosa da argamassa, continuamente, sobre toda 
a área da base que se pretende revestir. 

uando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura deverá ser feita através de umedecimentos 
eriódicos, estabelecidos pela Fiscalização. 

Emboço  / Reboco 
A argamassa de emboço / reboco deverá ser preparada de acordo com as recomendações constantes nesta 
Especificação. 
O procedimento de execução deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com 
argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. 
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 emboço / 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. 
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. 
O emboço / reboco deverá ser iniciado somente após concluídos os serviços a seguir indicados, obedecidos seus 
prazos mínimos: 

• 24 horas após a aplicação do chapisco; 
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• 4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto. 
O piano 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. 
Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento das faixas entre as taliscas, 
empregando-se argamassa, que será sarrafeada, em seguida, constituindo as "guias" ou "mestras". 
A superfície deverá ser molhada e, a seguir, deverá ser aplicada a argamassa de emboço, com lançamento vigoroso, 
com auxílio da colher de pedreiro ou através de processo mecânico, até o preenchimento da área desejada. 
Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita a retirada do excesso e a regularização da superfície, pela 
passagem da desempenadeira ou régua. 
Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa, nos pontos 
necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície cheia e homogênea. 
Os emboços / rebocos só serão executados depois da colocação dos marcos das portas e antes da colocação de 

—1isares e rodapés. 
N lançamento de argamassa com aditivo hidrófugo na masseira será objeto de cuidados especiais, no sentido de 

vitar-se a precipitação do hidrofugante. 
Como esse componente do reboco apresenta dificuldades em misturar-se com a água, o amassamento será enérgico, 
de forma que haja homogeneização perfeita no produto final. 
Na aplicação do emboço / reboco hidrófugo será evitado o aparecimento de fissuras que venham a permitir que as 
águas pluviais atinjam a alvenaria. 
Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do emboço / reboco externo não será iniciada ou, caso já o tenha 
sido, será ordenada a sua interrupção. 
Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os emboços / rebocos externos executados em uma 
jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos. 
As paredes destinadas a servir de substrato para laminados plásticos, placas de cortiça e pinturas a base de epóxi e 
de poliuretano receberão emboço / reboco com argamassas pré-fabricadas (industrializadas). 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Controle do Chapisco 
A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida e ser constituída de areia, predominantemente grossa, 
2om dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm. 
1chapisco deverá apresentar espessura máxima de 5 mm, textura aberta com superfície irregular e descontínua, 

forma a permitir a visualização de pequenas áreas da base. 

Controle do Emboço  /  Reboco 

A argamassa de emboço / reboco deverá ter consistência adequada ao uso, compatível ao processo de aplicação 
(manual ou mecânico), constituída de areia média, com dimensão entre 1,2 e 4,8 mm- 
0 emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá possuir textura e composição 
uniforme, proporcionar facilidade de aplicação manual ou por processo mecanizado. 
O aspecto e a qualidade da superfície final deverão corresponder à finalidade de aplicação e à decoração 
especificada. 
As bases de revestimento deverão atender às condições de nivelamento, prumo e acabamento, fixadas pela 
especificação da Norma Brasileira NBR-7200. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Para fins de pagamento efetivamente, a unidade de medição dos emboços/rebocos e chapiscos será o metro 
quadrado real executado, descontando-se todos os vãos livres tais como, portas, janelas, aberturas etc, 

18 
Rua Dom Pedro II, s/n  -  Centro - CEP 68.670000 - CNPf: 05.196.563/0001-10  - BUjarU/ Pará 



EFEI1UA O 

Rubrica GovemodoPrnesso PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONVÊNIOS 

CNPJ: 05.196.563/0001-10 
independente de suas áreas. 

5.5 -  REVESTIMENTO - REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE 

DEFINIÇÃO 

Compreende o fornecimento e o assentamento de azulejos e revestimento cerâmico de parede. 

MÉTODO EXECUTIVO 

Dez dias depois de curado o emboço, será iniciado o assentamento do revestimento. 
O assentamento será procedido com o emprego de argamassa de alta o que dispensa a operação de molhar as 
superfícies do emboço e do azulejo. 
A argamassa, assim preparada, será deixada para "descansar" por um período de 15 (quinze) minutos, após o que 

rá executado novo amassamento. 
emprego da argamassa deverá ocorrer, no máximo, até 2 horas após o seu preparo, sendo vedada nova adição de 

agua ou de outros produtos. 
A argamassa será estendida com o lado liso de uma desempenadeira de aço, numa camada uniforme e de 3,0 a 4,0 
nm 
Com o lado dentado da desempenadeira, serão formados cordões que possibilitarão o nivelamento dos azulejos ou 
ladrilhos. 
Com esses cordões ainda frescos, será efetuado o assentamento, batendo-se as peças uma a uma. A espessura final da 
camada entre o revestimento e o emboço, será de 1,0 a 2,0 mm. 
Quando necessário, os cortes e os furos nas peças, para passagem de instalações, serão feitos com equipamento 
próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. As bordas de corte deverão ser esmerilhadas de 
forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. 

1. Espalhamento da argamassa de assentamento com desempenadeira de aço. 
2. Formação dos cordões com o lado dentado da desempenadeira. 
3. Demarcação de gabarito para o assentamento das peças 

Assentamento das peças. 
ssentam-se, inicialmente, as peças da primeira faixa horizontal e da primeira vertical. 
m seguida, complementa-se a área definida entre estas faixas. 

ubs.: As espessuras regulares das juntas serão garantidas através de espaçadores apropriados. 

Rejuntamento 
Espalhamento da pasta de rejuntamento. Limpeza da pasta. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Controle de execução 

Azulejos, cerâmicas 
Não poderão ser observados desvios de prumo e nivelamento superiores a 3 mm/m. 
Após a cura da argamassa de assentamento, as peças deverão ser batidas especialmente em seus cantos, devendo ser 
substituídas aquelas que soarem ocas. 
Peças quebradas em suas bordas, defeituosas ou com cortes e furos para passagem de instalações efetuada 
manualmente também serão substituídas. 
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CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços serão pagos por metro quadrado (m2) de revestimento executado e aceito pela Fiscalização. 

5.6 -  PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 

DEFINIÇÃO 

O peitoril é um componente fixado na base de esquadrias e tem como principal função proteger a alvenaria de 
infiltração de água, além deproporcionar melhor acabamento.  

MÉTODO EXECUTIVO 

- Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avanços do peitoril; 
limpar a superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre de irregularidades, poeira ou outros materiais 
'ie dificultam a aderência da argamassa; 

- Molhar toda a superfície utilizando broxa; 
- Aplicar argamassa no substrato e na peça de mármore/granito e passar desempenadeira dentada; 
- Assentar, primeiramente as peças das extremidades e conferir nível e prumo; 
- Esticar a linha guia para assentamento das demais peças; 
- Repetir o procedimento de assentamento das peças até completar o peitoril; 
- Quando necessário, efetuar corte da peça com serra circular adequada para mármores e granitos; 
• Conferir alinhamento e nível; 
- Fazer o acabamento da parte inferior do peitoril; 
- Proteger o peitoril com madeirite ou similar para não ser danificado durante a execução da fachada. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Controle de execução 

Não poderão ser observados desvios de prumo e nivelamento superiores a 3 mm/m. 
eças quebradas em suas bordas, defeituosas ou com cortes e furos para passagem de instalações efetuada 
&nualmente também serão substituídas. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços serão pagos por metro executado e aceito pela Fiscalização. 

5.7 -  SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM 

DEFINIÇÃO 

Peça de algum material resistente (granito ou mármore) para colocar em portas. É um objeto que ajuda 
claramente na composição estética e acabamento dos cômodos. 

MÉTODO EXECUTIVO 

- Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avanços da soleira; 
- Limpar a superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre de irregularidades, poeira ou outros materiais 
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que dificultam a aderência da argamassa; 
- Molhar toda a superfície utilizando broxa; 
- Aplicar argamassa no substrato e na peça de mármore/granito e passar desempenadeira denta ,a   
- Assentar, primeiramente as peças das extremidades e conferir nível e prumo; 
- Esticar a linha guia para assentamento das demais peças; 
- Repetir o procedimento de assentamento das peças até completar a soleira; 
- Quando necessário, efetuar corte da peça com serra circular adequada para mármores e granitos; 
- Conferir alinhamento e nível; 
- Fazer o acabamento da parte inferior da soleira; 
- Proteger a soleira com madeirite ou similar para não ser danificado durante a execução da fachada. 

Rubrc,l" 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Controle de execução 

ão poderão ser observados desvios de prumo e nivelamento superiores a 3 mm/m. 
eças quebradas em suas bordas, defeituosas ou com cortes e furos para passagem de instalações efetuada 

manualmente também serão substituídas. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços serão pagos por metro executado e aceito pela Fiscalização. 

6 	—PISOS 

6.1 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

DEFINIÇÃO 

Compreende o fornecimento e assentamento de pisos cerâmicos, deverá apresentar PEI conforme especificado em 
_rojeto. 

ÉTODO EXECUTIVO 

• Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o 
lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite 
a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as 
condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada; 

• Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos; 
• Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo 

de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo 
ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados; 

• Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de 
uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem; 

• Limpar a área com pano umedecido. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 
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Os pisos cerâmicos deverão ser bem cozidos, apresentar massa homogênea, coloração uniforme e ser planos. 
Deverão ser rejeitadas as peças empenadas, trincadas, desbeiçadas ou com superfícies defeituosas. 

Resistência 

Os pisos são classificados, quanto à sua resistência ao desgaste, pela Classe de Circulação do ambiente onde serão 
assentados, ou seja: 
• Classe 1 ou PEI 1 - Tráfego leve. Ambientes onde se caminha geralmente com chinelos ou pés descalços como 

banheiros e dormitórios residenciais. 

• Classe 2 ou PEI 2 - Tráfego médio. Ambientes onde se caminha geralmente com sapatos. Estão nesta classe 
todas as dependências residenciais, com exceção das cozinhas e entradas. 

• Classe 3 ou PEI 3 - Tráfego médio-intenso. Ambientes onde se caminha geralmente com alguma quantidade de 
sujeira abrasiva tais como (cozinhas, corredores, quintais, terraços etc.). 

Classe 4 ou PEI 4 - Tráfego intenso. Uso não residencial, em locais de tráfego permanente de pessoas tais 
como restaurantes, lojas, salas de trabalho e locais de acesso público. 

• Classe 5 ou PEI 5 - Tráfego super intenso. Uso não residencial, em locais de tráfego intenso de pessoas ou em 
ambientes industriais. Estão neste grupo os pisos em aeroportos, fábricas, shopping centers, restaurantes e 
cozinhas industriais, áreas de estacionamento etc. 

Quando do recebimento da pavimentação com pisos de cerâmicos prontos deverão ser observados: 
• A limpeza; 
• O rejuntamento; 
• As espessuras das juntas de dilatação; 
• Os testes de elasticidade; 
• Os níveis; 
• Os caimentos e o 
• Acabamento superficial. 

s superfícies deverão apresentar-se perfeitamente planas, evitando-se ressaltos de um ladrilho em relação ao 
ttro. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m2) de piso efetivamente executado e aceito pela Fiscalização. 

6.2 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

DEFINIÇÃO 

Compreende piso executado com cimento, adesivo e água. 

MÉTODO EXECUTIVO 

- Sobre o contrapiso limpo e nivelado, definir os pontos de nível e assentar as juntas plásticas com a própria 
argamassa do piso; 
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- Lançar e espalhar a argamassa traço 1:3, procurando obter o máximo de adensamento contra a base; 
- Nivelar com sarrafo e desempenar com desempenadeira de madeira, efetuar o poFvilhamento de cimento e 
alisar com desempenadeira de aço, de modo a obter uma camada superficial de pasta de cimento de lmm. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

A superfície do cimentado, salvo quando expressamente e diverso, será executado em pano úmido. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m2) de piso efetivamente executado e aceito pela Fiscalização. 

7  -COBERTURA 

-  TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

DEFINIÇÃO 

Consiste no fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos para a execução de estruturas de para a 
cobertura de edificações. 

MÉTODO EXECUTIVO 

Estrutura de Madeira 

A estrutura do madeiramento do telhado será executada de acordo com o projeto e totalmente em madeira de lei. 

As partes essenciais das estruturas como as treliças, constarão sempre de peças escolhidas de uma mesma espécie 
vegetal. 

ks peças de madeira cujas seções transversais possuam a maior dimensão menor ou igual a 3" só poderão ser 
mendadas sobre um apoio. 

Todo o madeiramento, antes de ser levado para a cobertura, será imunizado com aplicação, por imersão, de mistura 
de Carbolineum (VEDACIT), ou similar, com querosene, na dosagem de 1:8. 

Poderá ser utilizado outro tipo de tratamento indicado no projeto executivo. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Estrutura de Madeira 

As madeiras para coberturas deverão ter peso específico entre 700 kg/m3 e 1200 kg/m3. 

Serão bem secas, seja por exposição demorada ao 
ar ou por processo acelerado, em estufa, isentas de carunchos e brocas, sem nós ou fendas, manchas de podridão, 
quinas mortas, rachaduras de qualquer natureza, fibras arrancadas ou partes de alburnes de cor contrastada que 
comprometam a sua resistência ou durabilidade. 
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UMIDADE DE EQUILÍBRIO DA MADEIRA 

A madeira é um material higroscópico, isto é, possui a habilidade de tomar ou ceder umidade em forma de vapor. 
Quando úmida, geralmente perde vapor d'água para a atmosfera, e quando seca, pode absorver vapor d'água do 
ambiente que a rodeia. 

Existe uma situação em que a madeira não perde nem absorve água do ar. Isto ocorre quando a umidade de 
madeira está em equilíbrio com a umidade relativa do ar (UR), o que é denominado  Umidade de Equilíbrio da 
Madeira (UEM).  E, portanto, a umidade que a madeira atinge, numericamente, após um longo período de tempo 
exposta a um ambiente com uma dada temperatura e umidade relativa. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Ms serviços serão medidos pelas áreas de projeção horizontal (área delimitada pelas linhas da projeção  do 
''\lhado), em metros quadrados, conforme dimensões do projeto. 

7.2 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL 

DEFINIÇÃO 

Compreende o fornecimento e assentamento ou fixação de telhas sobre madeiramento, vigas de concreto, madeira 
ou metálicas, com função de cobertura ou fechamento lateral de edificações. 

Telhas Cerâmicas Plan 
São fabricadas em pequenas olarias ou em instalações industriais, a partir da mistura de argilas, tendo suas 
características ligadas ao tipo de material de origem e ao tipo e duração do cozimento utilizado. 

MÉTODO EXECUTIVO 

—Telha Plaii 

rnecimento e assentamento ou fixação de telhas sobre madeiramento, vigas de concreto, madeira ou metálicas, 

com função de cobertura ou fechamento lateral de edificações; 

- O caimento mínimo aceitável para telhas tipo plan é de 35%; 

- A sobreposição mínima entre as telhas deverá ser de 10 cm; 

- As cumeeiras deverão ser protegidas contra a entrada de água pela superposição de telhas com sua parte côncava 

voltada para baixo. A sobreposição das cumeeiras é de 7cm. A argamassa, de cimento e areia no traço 1:4, tem que 

ficar sempre protegida pela cumeeira, devendo ser de 3 a 4 cm de largura. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Considerações Gerais 

O telhamento da cobertura será executado em obediência aos detalhes constantes no projeto. 

Na obra, deverá haver uniformidade quanto à procedência de um mesmo material, evitando tonalidades ou 
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características distintas por mudança de fornecedor. 

Telha Plan 

As telhas cerâmicas deverão possuir, na sua face interna, a gravação do seu fabricante em baixo relevo com o 
nome e a cidade de origem. 
As telhas deverão ter sonoridade firmemente aguda, quando submetidas ao toque e possuirão aspecto visual 
uniforme, quanto a queima. Não poderão apresentar defeitos de fabricação como fissuras ou arestas imperfeitas. 

Não serão aceitas telhas cerâmicas com arestas desalinhadas, quebradiças ou quebradas, salvo em pequenas 
quantidades que não sejam representativas nem comprometam o lote objeto do fornecimento. 

Deverão ser impermeáveis não podendo apresentar gotejamentos ou vazamentos quando umedecidas. 

Antes da aquisição de telhas cerâmicas, a Contratada providenciará os seguintes testes a serem realizados em 
-ÇTmostras nos laboratórios considerados capacitados para a emissão de certificado de qualidade, a saber: 

e  Determinação da absorção de água - NBR 8947; 

• Ensaio de impermeabilidade - NBR 8948; 

• Determinação da carga de ruptura á flexão - NBR 6462 e NBR 9602. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços serão medidos pelas áreas desenvolvidas, efetivamente executadas, em metros quadrados, conforme 
dimensões do projeto. 

8 	-  ESQUADRIAS 
8.1/82/8.3/8.4/8.5 - ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNiO, FERRO E VIDRO TEMPERADO/BLINDEX 

DEFINIÇÃO 

hsiste no fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos para a execução e instalação de esquadrias 
de portas, janelas e balancins. 

Esquadrias de Madeira 
Acessórios e ferragens para esquadrias de madeira 

Caixilharia 
Para os fins desta especificação, serão considerados como caixilharia os perfis para engradamento, os batentes 
(caixões, meio caixões e caixilhos) e as guarnições, todos em madeira de lei. 

Caixões 
Possuem espessura igual ou superior a 3,5 cm e largura igual à largura da parede com os respectivos 
revestimentos. 

Meio Caixões 
Possuem espessura igual ou superior a 3,5 cm e largura igual a 8,0 cm ou metade da largura da parede com os 
respectivos revestimentos. 
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Caixilhos 
Produzidos industrialmente para obras de acabamento mais simples, possuem espessura igual ou superior a 3,5 
cm e largura igual a 7,0 cm. 

Guarnições 
Constituídas de réguas de madeira de lei com seção de 5,0 x 1,5 cm, aparelhadas, com quinas vivas levemente 
arredondadas, são também denominadas de alisares. Os caixões receberão dois jogos de alisares para 
acabamento; os meio caixões e os caixilhos somente receberão um jogo. 

Esquadrias de Alumínio 
As esquadrias de alumínio adonizado, deverão ser no tamanho e modelo, e com ferragem completa conforme 
especificado em projeto e/OU a critério da FISCALIZAÇÃO, podendo ser alterada ou modificada de acordo com a 
conveniência ou andamento das obras/serviços. 

jsquadrias de Vidro Temperado/Blmdex 
.s esquadrias de Vidro Temperado/Blindex, deverão ser no tamanho e modelo, e com ferragem conforme 

especificado em projeto e/ou a critério da FISCALIZAÇÃO, podendo ser alterada ou modificada de acordo com a 
conveniência ou andamento das obras/serviços. 

Esquadrias de Ferro 
Todos os serviços de serralheria serão executados de acordo com a boa técnica para este tipo de trabalho, 
obedecendo rigorosamente as indicações e detalhes constantes dos desenhos e as especificações que 
acompanham os projetos. 

MÉTODO EXECUTIVO 

Esquadrias de Madeira 

Recebimento 
As esquadrias serão entregues nas dimensões do projeto com acabamento superficial liso, o que equivale a dizer 
que serão totalmente aparelhadas e lixadas. 

—s esquadrias de madeira serão inspecionadas, no recebimento, quanto à qualidade, ao tipo, à quantidade total, 
Racabamento, às dimensões e ao funcionamento. 

everão, após a conferência e aprovação, receber uma demão de selador para madeira. 
Os batentes serão fornecidos montados no esquadro, travejados com sarrafos de madeira, inclusive com a 
respectiva esquadria, porta ou janela. Deverão possuir folga de 3 mm de cada lado, tornando-se desnecessário 
efetuar repasses com plainas. 
As portas serão fornecidas nas dimensões padrão ou de acordo com as dimensões do projeto, podendo ser semi-
ocas ou maciças. 

Armazenagem 
As esquadrias deverão ser armazenadas na posição vertical, sobre calços, e em local isento de cal, cimento, óleos, 
graxas, e barras de aço. 

Montagem 
Todos os montantes e quadros serão colados e deverão ser montados com sistema de encaixes tipo espiga, 
respectivos orifícios tarugados com a mesma madeira dos batentes, a ser fornecida pelo fabricante das 
esquadrias. 
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Esquadrias de Alumínio 

Recebimento 
As esquadrias serão entregues nas dimensões do projeto com acabamento. 
As esquadrias serão fornecidas nas dimensões padrão ou de acordo com as dimensões do projeto. 

Armazenagem 
As esquadrias deverão ser armazenadas na posição vertical, sobre calços, e em local isento de cal, cimento, óleos, 
graxas, e barras de aço. 

Montagem 
As esquadrias deverão ser montadas por mão de obra especializada. 

Esquadrias de Vidro Temperado/Blindex 

ecebimento 
s portas/janelas serão fornecidas nas dimensões padrão ou de acordo com as dimensões do projeto. 

Armazenagem 
As esquadrias deverão ser armazenadas na posição vertical, sobre calços, e em local isento de cal, cimento, óleos, 
graxas, e barras de aço. 

Montagem 
As esquadrias deverão ser montadas por mão de obra especializada. 

Esquadrias Ferro 
Os quadros serão perfeitamente esquadrilhados, tendo os ângulos soldados, bem esmerilhados ou limados, 
permanecendo sem rebarbas e saliências de solda. 
Os furos dos rebites e parafusos serão escariados e as rebarbas, devidamente lixadas e removidas. 
As ligações serão feitas por parafusos, rebites ou solda por pontos. Neste último caso, dos pontos de ligação serão 
espaçados de 8 cm, no máximo, havendo sempre ponto de amarração nas extremidades. 

,-,Todas as peças desmontáveis, serão fixadas com parafusos de latão cromado ou niquelado quando fixarem peças 
este acabamento. 

iocação das Esquadrias 
Deverão ser atendidas as seguintes disposições: 
a) Colocação nos vãos e locais preparados, inclusive fixar os respectivos chumbadores e marcos; 
b) Nivelamento das esquadrias e o seu perfeito funcionamento, após a fixação definitiva; 

Os acessórios, ornatos e aplicações das serralherias, serão colocados após os serviços de argamassa e 
revestimentos ou devidamente protegidos, até que e conclua toda a obra. 
As serralherias serão entregues na obra, protegidas contra oxidação, dentro das seguintes condições: 

a) A superfície metálica será limpa e livre de ferrugem, quer por processos mecânicos, quer por processos 
químicos. 
b) A superfície levará uma demão de tinta composta de zarcão e óleo óxido vermelho chumbo e óleo de 
linhaça 	 recozido. 

b) As ferragens necessárias à fixação, colocação, movimentação ou fechamento das serralherias serão 
fabricadas ou fornecidas pelos serralheiros e, por eles colocadas. 

Salvo indicações em contrário todas as ferragens serão de latão natural, patinado ou cromado. 
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CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Controle da aquisição das esquadrias 

Esquadrias de Madeira 
Na fase de aquisição ou encomenda deverão ser verificados: 
• Se o fabricante utiliza madeiras de classificação recomendável para a fabricação de esquadrias; 
• Se for utilizada estufa no processo de secagem; 
• Se é feito tratamento anti-ataque de microorganismos. 

Deverá ser procedida uma avaliação de desempenho das esquadrias quanto aos seguintes aspectos funcionais: 
• Estanqueidade à água de chuva; 

Estanqueidade ao ar; 
• Estanqueidade a insetos e poeira; 

--. Isolamento sonoro; 
Iluminação; 
Ventilação; 

• Facilidade de manuseio; 
• Facilidade de manutenção; 
• Durabilidade; 
• Resistência aos esforços de uso; 
• Resistência a cargas de vento. 

Esquadrias de Alumínio 
As esquadrias de alumínio serão inspecionadas, no recebimento, quanto à qualidade, ao tipo)  à quantidade total, 
ao acabamento, às dimensões e ao funcionamento. 

Esquadrias de Vidro Temperado/Blindex 
As esquadrias serão inspecionadas, no recebimento, quanto à qualidade, ao tipo, à quantidade total, ao 
acabamento, às dimensões e ao funcionamento. 

,As esquadrias serão entregues nas dimensões do projeto, com certificado de qualidade do vidro temperado; 

'quadrias de Ferro 

Todo o material a ser empregado devem ser de boa qualidade e sem defeito de fabricação, ou falhas na 
laminação. 
Todos os furos dos rebites ou dos parafusos devem ser escariados e as asperezas limadas 

Todas as junções por justaposição, quer que sejam feitas por meio de parafusos, rebite ou soldas por pontos, 
devem ter os pontos de amarração espaçados em 8 cm no máximo, havendo sempre pontos de amarração nas 
extremidades. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Serão medidas as esquadrias entregues, assentadas e aceitas pela Fiscalização, completas, incluindo todos os 
acessórios e ferragens, conforme as unidades constantes em Planilha Orçamentária. 

9- PINTURA 

9.1  - SELADORACRÍLICO 
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DEFINIÇÃO 

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar 
as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 

MÉTODO EXECUTIVO 

Inicialmente, deverá ser aplicada uma demão de líquido selador ou fundo preparador de paredes, evitando, assim, 
seu futuro descascamento. 

Observar se a superfície está limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. 
Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

—çessórios 

i'incéis e Trinchas 
São utilizados na aplicação de esmaltes, tintas a óleo e vernizes. Suas medidas são expressas em polegadas, sendo as 
de ½" a 4", as mais utilizadas. Os maiores são utilizados para pinturas de planas e grandes (portas lisas etc.) e os 
menores, para superfícies irregulares, cantos e emendas. 

Para conservá-los, após sua utilização, devem ser passados sobre um jornal e lavados com um solvente tipo aguarrás. 
As cerdas devem ser arrumadas com um pente e umedecidas com óleo vegetal. Devem, então, ser guardados 
envoltos com papel impermeável. 
Rolos 

Podem ser de lã de carneiro ou acrílicas, de espuma ou espuma rígida, em diversos tamanhos. 
Os de lã são indicados para pintura de paredes com látex. Os de espuma, para pintura com tintas a óleo, esmalte ou 
verniz. Os rolos de espuma rígida destinam-se à aplicação de acabamentos texturizáveis. 
Na aplicação de látex, antes de utilizá-los, devem ser umedecidos com água sendo o excesso retirado, sacudindo-os e 
esfregando-os contra a parede. Após o uso, devem ser lavados com água e detergente. Na aplicação de esmalte ou 
tinta a óleo com rolos de espuma, estes devem ser limpos com solvente do tipo aguarrás após a utilização. 

ndejas 
ambém chamadas de caçambas de espuma, facilitam a molhagem do rolo de pintura. 

Lixas 
São utilizadas para uniformizar as superfícies e aumentar a aderência das tintas. Existem quatro tipos de lixas, coro 
diversas granulações: lixa para madeira, lixa para ferro, lixa para massa e lixa d'água. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Controle da execução 

Deverá ser dada especial atenção às superfícies muito absorventes, no que se refere ao seu selamento, pois um 
procedimento inadequado poderá gerar problemas na qualidade do acabamento. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços de aplicação de selador acrílico serão medidos pela área executada, em metros quadrados (m2), 
conforme dimensões do projeto. 
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92/9.6 -  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES E TETO, UMA DEMÃO 

DEFINIÇÃO 

Massa niveladora, aplicada antes da tinta de acabamento, conforme resultado desejado. 

MÉTODO EXECUTIVO 

• 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. 

ixas 
• São utilizadas para uniformizar as superfícies e aumentar a aderência das tintas. Existem quatro tipos de 

lixas, com diversas granulações: lixa para madeira, lixa para ferro, lixa para massa e lixa d'água. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Controle tia execução 
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). 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços serão medidos pela área executada, em metros quadrados (m2), conforme dimensões do projeto. 

9.3/9.4/9.7  - PINTURA 

-FINIçÃO 

Por definição, a tinta é uma composição química, pigmentada ou não, que se transformam em película sólida quando 
aplicada. 

MÉTODO EXECUTIVO  

Pintura Acrifica 
Inicialmente, deverá ser aplicada uma demão de líquido selador ou fundo preparador de paredes, se a argamassa for 
fraca, pouco coesa, evitando, assim, seu futuro descascamento. 

Para fino acabamento, deverá ser aplicada massa acrílica, sempre em camadas finas. Quando seca, deverá ser lixada 
com lixa para massa no 100 a 180. O pó deverá ser removido. 

Como medida de economia da tinta de acabamento, recomenda-se a aplicação de uma demão de líquido selador 
sobre a massa, para uniformizar a absorção. 
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As paredes existentes serão pintadas com tinta marca Verbras, especificação VERTEX LÁTEX ACRÍLICO, ou de 
acorod com a recomendação da FISCALIZAÇÃO. As partes soltas e mal aderidas deverão ser eliminadas através 
de raspagem ou escovação da superfície, feito isso será aplicada uma camada de fundo preparador de paredes. As 
imperfeições serão corrigidas com massa pva latex e após será aplicada a pintura acrílica em um número de 02 
(duas) demãos. 

Pintura  Pisos 
A pintura de pisos será executada com tinta marca VERBRAS, especificação Cimentados e pisos cinza, ou de acordo 
com determinação da FISCALIZAÇÃO. 

Acessórios para pintura 

Pincéis e Trinchas 
São utilizados na aplicação de esmaltes, tintas a óleo e vernizes. Suas medidas são expressas em polegadas, sendo as 
de ½" a 4", as mais utilizadas. Os maiores são utilizados para pinturas de planas e grandes (portas lisas etc.) e os 
ienores, para superfícies irregulares, cantos e emendas. 

tolos 
Podem ser de lã de carneiro ou acrílicas, de espuma ou espuma rígida, em diversos tamanhos. 
Os de lã são indicados para pintura de paredes com látex. Os de espuma, para pintura com tintas a óleo, esmalte ou 
verniz. Os rolos de espuma rígida destinam-se à aplicação de acabamentos texturizáveis. 
Na aplicação de látex, antes de utilizá-los, devem ser umedecidos com água sendo o excesso retirado, sacudindo-os e 
esfregando-os contra a parede. Após o uso, devem ser lavados com água e detergente. Na aplicação de esmalte ou 
tinta a óleo com rolos de espuma, estes devem ser limpos com solvente do tipo aguarrás após a utilização. 

Espátulas 
São usadas para a remoção de tintas velhas e para aplicação de massa. São fabricadas em vários tipos e tamanhos. 

Desempenadeira de aço 
São usadas na aplicação de massa corrida, massa acrílica e argamassa em grandes áreas. 

Bandejas 
Também chamadas de caçambas de espuma,facilitam a molhagem do rolo de pintura. 

o utilizadas para uniformizar as superfícies e aumentar a aderência das tintas. Existem quatro tipos de lixas, com 
diversas granulações: lixa para madeira, lixa para ferro, lixa para massa e lixa d'água. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Controle da execução 
A pintura somente poderá ser iniciada após a cura completa do reboco, ou seja, no mínimo 1 mês após sua 
conclusão, o que evitará problemas futuros de "eflorescência", de "calcificação" e de "desagregamento". 
Deverão ser evitadas as diluições em excesso, em desacordo com o recomendado nas latas, pelos fabricantes, o 
que torna a espessura do filme inferior ao ideal, além de causar problemas de escorrimento. A diluição, quando 
ocorrer, deverá ser feita com solventes adequados ao tipo de tinta utilizado. 
A homogeneização da tinta, antes da aplicação, deverá ser feita com cuidado, para que não venham a ocorrer 
problemas de cobertura deficiente devido à má distribuição do pigmento. 
Deverá ser dada especial atenção às superfícies muito absorventes, no que se refere ao seu selamento, pois um 
procedimento inadequado poderá gerar problemas na qualidade do acabamento. 
Não serão permitidas pinturas em dias chuvosos, pois o excesso de umidade e as temperaturas muito baixas 
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(abaixo de 15o C) impedem que o solvente evapore, causando problemas de secagem retardada. 
Em caso de necessidade, as paredes pintadas com tinta látex, só poderão ser lavadas vinte dias após a pintura, 
quando a película sólida já se encontra completamente formada. Deverão ser utilizados, apenas, água e sabão 
neutro. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços de pintura com PVA látex serão medidos pela área executada, em metros quadrados (m2), 
conforme dimensões do projeto. 

9.5 - ESMALTE SINTÉTICO 

DEFINIÇÃO 

-ompreende o fornecimento de materiais e a execução de pintura de paredes, tetos e esquadrias de madeira ou 
etal com tintas a base de resinas alquídicas, na forma de esmaltes e tintas a óleo. 

Por definição, a tinta é uma composição química, pigmentada ou não, que se transformam em película sólida quando 
aplicada. 
A tinta a ser aplicada será da marca Verbras, especificação ESMALTE SINTÉTICO SECAGEM RÁPIDA STANDARD. 

MÉTODO EXECUTIVO 

Aplicação de tinta esmalte ou óleo sobre madeira nova 
A superfície deverá ser lixada com lixa para madeira n2  80 ou 100. 
O pó será removido com um pano embebido em aguarrás. 
Será aplicada uma demão de fundo nivelador branco fosco, que permite um bom lixamento, uniformização da 
superfície e economia da tinta de acabamento. 
Após seca, a superfície será novamente lixada, com lixa para madeira n2  120 e o pó removido. 
Para acabamento fino, deverá ser aplicada massa a óleo, seguida de lixamento com lixa para madeira n2  100 e 
limpeza do pó. 

_erá aplicada nova demão de fundo nivelador branco fosco, seguido de novo lixamento com lixa para madeira n 
e de limpeza do pó com pano embebido em aguarrás. 

• cinta esmalte ou a óleo será aplicada, deixando-se secar e executando lixamentos entre as demãos. 

Aplicação de tinta esmalte ou óleo sobre metais ferrosos novos 
Caso  a peça esteja pintada com primer de serralheiro, este deverá ser eliminado com removedor. Os pontos de 
ferrugem deverão ser eliminados através de lixamento e lavagem com aguarrás. 
Após seca a superfície, será aplicada uma demão de zarcão. 
Outra vez seca a superfície, esta deverá ser lixada com lixa de ferro no 150. 
O pó será removido com um pano embebido em aguarrás e a tinta de acabamento será, por flui, aplicada. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Controle da execução 
A pintura com tinta esmalte ou a óleo somente poderá ser iniciada após a cura completa do reboco, ou seja, no 
mínimo 1 mês após sua conclusão, o que evitará problemas futuros de "eflorescência", de "calcificação" e de 
"desagregamento". 
Deverão ser evitadas as diluições em excesso, em desacordo com o recomendado nas latas, pelos fabricantes, o 
que torna a espessura do filme inferior ao ideal, além de causar problemas de escorrimento. A diluição, quando 
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ocorrer, deverá ser feita com solventes adequados ao tipo de tinta utilizado. 
A homogeneização da tinta, antes da aplicação, deverá ser feita com cuidado, para que não venham a ocorrer 
problemas de cobertura deficiente devido à má distribuição do pigmento. 

Deverá ser dada especial atenção às superfícies muito absorventes, no que se refere ao seu selamento, pois um 
procedimento inadequado poderá gerar problemas na qualidade do acabamento. 
Não serão permitidas pinturas ou repinturas sobre metais protegidos por zarcão por mais de uma semana, pois 
decorrido este prazo, a aderência da 
tinta de acabamento ficará prejudicada. 
Não serão permitidas pinturas em dias chuvosos, pois o excesso de umidade e as temperaturas muito baixas 
(abaixo de 15o C) impedem que o solvente evapore, causando problemas de secagem retardada. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços de pintura em esmalte sintético serão medidos pela área executada, em metros quadrados (m2), 
ç..onforme dimensões do projeto. 

10-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

10.1  - PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 
1OA/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

DEFINIÇÃO 

Compreende serviços de pontos de instalações elétricas de iluminação e tomadas. 

MÉTODO EXECUTIVO 

Fases da execução: 

, 	Inicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico; 
Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no local 

.flnido, utilizando a armadura da laje como suporte para a fixação auxiliar com arame recozido (quando 
instalado na laje) ou utilizando abraçadeiras (quando instalado na parede); 
• Após a marcação da caixa octogonal 3" x 3", com nível para deixá-la alinhada, faz-se a fixação da caixa na forma 
e a conexão com os eletrodutos, antes da concretagem; 
• Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo com marcação prévia 
utilizando marreta e talhadeira; 
• Após a marcação da caixa retangular 4" x 2", com nível para deixa-Ia alinhada, e a furaçâo do local, abre-se o 
orifício na caixa para passagem do eletroduto e o conecta à caixa no local definido; 
• Lança-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as superfícies que 
sofreram chumbamentos; 
• Após o eletroduto já estar instalado no local definido, faz-se a junção das pontas dos cabos elétricos com fita 
isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 
eletrodutos até chegar à outra extremidade; 
• Utilizando os trechos de cabos elétricos disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos 
aos interruptores e à tomada (módulo). Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa 
elétrica e coloca-se o espelho no suporte. 

PREITURA o  
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CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Atendimento às normas: 
e  NBR NM 247-3:2002 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, 
inclusive Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD). 
• NBR 280:2011 - Condutores de cabos isolados 
• NBR 5111:1997 - Fios de cobre nus, de seção circular, para fins elétricos. 
• NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão 1 - Proteção e segurança 
• NBR 13248:2014 - Cabos de potência e condutores isolados sem cobertura, não halogenados e com baixa 
emissão de fumaça, para tensões até 1 KV - Requisitos de desempenho. 
• NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - 
Padronização 
• NBR 15465:2008 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos de 
desempenho 

-'NBR 15715:2009 - Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infraestrutura de cabos de energia e 
elecomunicações - Requisitos 

cmTÉmos  DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição será de acordo com as unidades constantes da planilha orçamentária e aceite da Fiscalização. 

10.2 -  PONTO DE LUZ /FORÇA (C/ TUBUL, CL, FIAÇÃO) ATÉ 200W 

DEFINIÇÃO 

Compreende instalações elétricas conforme a norma NBR-5410 da ABNT, Instalações elétricas de baixa tensão, 
bem como padrões e procedimentos da concessionária local., garantindo assim a segurança de pessoas e 
animais, o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens. 

MÉTODO EXECUTIVO 

serviços de Instalações serão executados segundo as especificações e diretrizes da ABNT, observando-se 
:igências e padrões da concessionária local sendo de responsabilidade da empresa contratada. 

's pontos de força monofásicos e trifásicos que foram previstos no projeto, deverão ser deixadas caixas de 
passagem com tampa. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal especializado, que já tenha executado obras similares, 
ficando a CONTRATADA responsável pela equipe indicada. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição será por unidade executada. 

10.3 - LUMINÁRIAS INTERNAS E EXTERNAS 

DEFINIÇÃO 
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Consiste no fornecimento e instalação de luminárias internas e externas deverão ser instaladas com suas respectivas 
lâmpadas (incandescentes, fluorescentes, mistas e a vapor de mercúrio) e seus reatores. 

Os materiais, seus modelos estão definidos no projeto. 

MÉTODO EXECUTIVO 

A montagem seguirá as orientações do fabricante e do projeto. 

Basicamente, compreenderá: 

A locação conforme projeto; 

• A fixação da luminária na forma indicada no projeto; 

'. A ligação elétrica da mesma às bases do reator, quando houver; 

o  A instalação das lâmpadas e reposição de forro, se houver; 

' O teste de funcionamento. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Controle do material 

As luminárias, sejam para lâmpadas fluorescentes ou incandescentes, mistas ou a vapor de mercúrio obedecerão 
às Normas pertinentes da ABNT, tendo resistência adequada e possuindo espaço suficiente para permitir as 
ligações necessárias. 

Além do aspecto estético desejado, serão observadas as recomendações a seguir: 
• Todas as peças de aço das luminárias serão protegidas contra corrosão, mediante pintura, esmaltação, 

zincagem ou outros processos equivalentes; 

As peças de vidro das luminárias deverão ser montadas de forma a oferecer segurança, tendo espessura 
adequada e arestas expostas lapidadas, de forma a evitar cortes quando manipuladas. 

• As luminárias destinadas a embutir deverão ser construídas de material incombustível e que não seja 
danificado sob condições normais de serviço. Seu invólucro deverá abrigar todas as partes vivas ou 
condutores de energia, condutos e porta-lâmpadas, permitindo-se, porém, a fixação de lâmpadas e "starters" 
na sua face externa; 

• Luminárias destinadas a funcionar em locais úmidos, deverão ser construídas de forma a impedir a 
penetração de umidade em eletroduto, porta-lâmpadas e demais partes elétricas. Não se devem empregar 
materiais absorventes nesses aparelhos; 

• Toda luminária deverá apresentar, em local visível, as seguintes informações: 

Nome do fabricante ou marca registrada; 
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Tensão de alimentação. 

• Potências máximas dos dispositivos que nele podem ser instalados (lâmpadas, reatores, etc.); 

Controle da instalação 

A montagem deverá estar rigorosamente de acordo com o projeto e as especificações do fabricante. 

Antes da energização deverá ser verificada a situação das ligações e, após, se foco e luminosidade estão de acordo 
com o projetado, com o auxílio de um luxímetro. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição será por unidade (und) instalada, testada e aceita pela Fiscalização. 

pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

11-  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

11.1 - PONTO DE ÁGUA - TUBOS E CONEXÕES 

DEFINIÇÃO 

Compreende diversos serviços envolvidos para execução das instalações hidráulicas (tubos e conexões). 

MÉTODO EXECUTIVO 

Execução de marcação para rasgo. 
Execução do corte da alvenaria de acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira. Os cortes devem 
ser gabaritados tanto no traçado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos não sejam forçados a 
fazer curvas ou desvios. No caso de cortes horizontais ou inclinados, recomenda-se que o diâmetro de qualquer 

iubulação não seja maior do que um terço da largura do bloco. 
—s materiais devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com 

,lução desengordurante das superfícies a serem soldadas. 
\iipar a ponta e a bolsa dos materiais com solução limpadora. 

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta ou extremidade do tubo (camada 
mais espessa). 
Para o tubo, encaixar a ponta na bolsa da conexão aplicando 4 de volta. Manter a junta sobre pressão manual por 
aproximadamente 5 minutos. 
Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. 
Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos 
Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às pressões de serviço ou ensaios de 
estanqueidade e obstrução. 
Para o chumbamento linear, lançar a argamassa por sobre o rasgo até sua total cobertura 
Cobrir toda a extensão dos trechos de rasgo de tubulação. 
Desempenar as superfícies que sofreram chumbamentos. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

• Observação das seguintes normas: 
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• NBR 5626: 1998 - Instalação predial de água fria. 
• IIJNBR 7372: 1982 - Execução de tubulações de pressão - PVC rígido com junta 
• soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha. 

1NBR 15704-1: 2011: Registro - Requisitos e métodos de ensaio Parte 1: Registros 
• de Pressão. 
• 1IiINBR 15705: 2009: Instalações Hidráulicas Prediais - Registro de Gaveta - 
• Requisitos e Métodos de Ensaio. 
• OÉ5NBR 8133: 2010: Rosca para tubos onde a vedação não é feita pela rosca - 
• Designação, dimensões e tolerâncias. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 

DE 

0Fs. 	 
L) 	 O 

PRTURA DE 

	 Governo  do Progresso 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Para fins de pagamento, a medição será feita de acordo com as unidades constantes da planilha orçamentária, 
testada e aceita pela FISCALIZAÇÃO. 

—i.2/11.3/1 1.4/11.5/11.6/11.7  -  CAIXAS 

DEFINIÇÃO 

Consiste na execução das caixas de inspeção nas redes domiciliares de esgoto e nas ligações dos ramais aos coletores 
de esgoto. 

Constituem caixas de inspeção: 
• As caixas de reunião(" CR") do esgoto primário nas instalações sanitárias domiciliares; 

• As caixas destinadas à retenção de gordura ("CG") nas instalações domiciliares; 

• As caixas de passagem de passeio ("CP") das redes secundárias de ligação dos ramais de esgoto, destinadas a 
permitir o acesso para manutenção ou a mudança de direção da rede. 

MÉTODO EXECUTIVO 

dxas de Reunião ("CR 

Cei-ão dimensões internas, em planta, previstas em projeto. 

O fundo, que corresponde à fundação da caixa, será constituído por uma camada de concreto simples com 10,0cm de 
espessura e fck = 13,5 MPa. 

As paredes da caixa serão em alvenaria de tijolos cerâmicos de 1 / 2 vez, assentados com argamassa traço T5 (1:4:2 
de cimento, areia e arenoso). 

Internamente, serão rebocadas com argamassa traço Ti (1:3 de cimento e areia) e terão as paredes revestidas com 
argamassa, também no traço T5. O fundo terá um enchimento com dedividade no sentido da tubulação efluente e 
acabamento liso. 
Este enchimento será executado com argamassa traço T3 (1:3 de cimento e areia + VEDACITJ. 

A tampa será em concreto armado fck = 13,5 MPa, 

Caixas de Gordura (CG") 
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Serão executadas com dimensões, forma e acabamentos idênticos aos das Caixas de Reunião. 

Deverão possuir uma chicana intermediária, executada em concreto armado, destinada a conter as graxas e 
gorduras. Sua função é conter tais materiais, evitando que os mesmos acessem a fossa ou a rede coletora de esgotos e 
provoquem entupimentos. 

A partir do início de seu funcionamento, deverão ser inspecionadas regularmente e limpas, pelo menos, 1 vez a cada 
30 dias. 

Caixas de Passagem de Passeio 

As Caixas de Passagem de Passeio terão dimensões internas variáveis, de acordo com seu tipo, e especificações de 
construção das paredes e fundo análogos às das Caixas de Reunião. 

-4, tampa deverá ser executada com concreto fck = 15 MPa e terá uma espessura de 7cm. 

'Considerações Gerais 

Todas as caixas CR, CG e CP serão revestidas externamente com reboco, executado com argamassa traço Ti (1:3 de 
cimento e areia). 

• No caso de base de caixa, especificada com concreto simples fck = 13,5 MPa e espessura de 10 cm, esta poderá ser 
substituída pela utilização de uma tampa em concreto armado, tendo-se o cuidado de se indicar, com clareza, a 
face superior da placa (por exemplo, adoção de uma marca "LADO PARA CIMA"), para que se tenha a certeza de 
que a ferragem positiva fique posicionada corretamente, isto é, para baixo. 

Quando se tratar da execução de caixas de passeios, deverão ser providenciados todos os arremates a sua volta, de 
maneira a evitar infiltrações e desmoronamentos dos pavimentos existentes. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

_4s  medidas das caixas/fossa/sumidouro serão sempre referidas às dimensões internas, de acordo o projeto. 

- 
- -RITERIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição será efetuada por unidade, conforme seu tipo, pronta, com a respectiva tampa e arremates, e aprovada 
pela FISCALIZAÇÃO. 

11.8 - PONTO DE ESGOTO - TUBOS, CONEXÕES 

DEFINIÇÃO 

Compreende o fornecimento e o assentamento de tubos, conexões de PVC, marca Tigre ou similar, destinados às 
instalações prediais de esgoto sanitário, conforme especificado em projeto. 

Terminologia 

Esgoto Secundário 
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Compreende o conjunto de canalizações e peças de utilização às quais os gases provenientes do coletor público não 
têm acesso, ou seja, são as canalizações responsáveis pela coleta das descargas nos pontos de utilização (tais como 
pias, lavatórios, mictórios etc) e sua condução até as caixas sifonadas, ralos sifonados, sifões e demais desconectores. 

Esgoto Primário 

Compreende o conjunto de canalizações às quais os gases provenientes do coletor público têm acesso, ou seja, são as 
canalizações horizontais e verticais responsáveis pela condução das descargas dos desconectores até o coletor 
público. 

Desconectores 

São peças sanitárias que impedem a passagem de gases da rede coletora para o interior da edificação, tais como, 
caixas sifonadas, ralos sifonados, sifões etc. 

—MÉTODO EXECUTIVO 

Tubos e Conexões com Ponta e Bolsa para Soldar 

Procedimentos de Montagem 

A ponta e a bolsa dos tubos serão limpas. 

Em seguida, a bolsa e a ponta deverão ser lixadas até que seja retirado todo o brilho. 

Ponta e bolsa deverão ser novamente limpos, eliminando-se todo vestígio de sujeira ou gordura. 

Na ponta do tubo, será marcada a profundidade da bolsa. 

A ponta do tubo será introduzida na bolsa, observando-se a marca referente à profundidade da bolsa. 

Tubos e Conexões com Ponta e Bolsa com Anel de Borracha 

rocedimentos de Montagem 
, ponta e a bolsa dos tubos serão limpas, com pano ou estopa, tomando-se especial cuidado na virola, onde será 

alojado o anel. 

O anel será colocado na virola da bolsa. 

Na ponta do tubo, será marcada a profundidade da bolsa 

Deverá ser aplicada pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não será admitido o uso de óleo ou graxa, que 
poderão atacar o anel de borracha. 

A ponta do tubo será encaixada no fundo da bolsa e recuada 5mm, se a tubulação for exposta, e 2mm, se a tubulação 
for embutida, tendo como referência a marca feita anteriormente. 

Quando forem utilizadas conexões, a ponta da conexão deverá ser introduzida até o fundo da bolsa do tubo Em 
instalações expostas, as conexões deverão ser fixadas com abraçadeiras, o que evitará deslizamentos 

Observação: 
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Quando houver necessidade de cortar um tubo, esta operação deverá ser perpendicular ao eixo do mesmo. Após o 
corte, as rebarbas deverão ser removidas com uma rasqueta e a ponta do tubo será chanfrada. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Controle da Montagem 
Conformidade com o projeto A CONTRATADA deverá assegurar-se de que o traçado e o diâmetro das tubulações 
sigam rigorosamente o previsto no projeto executivo. 

Declividade 

As dechvidades constantes no projeto deverão ser consideradas como mínimas, devendo ser procedida uma 
verificação geral dos níveis até a rede urbana, antes da instalação dos coletores. 

-ara os ramais de descarga, a declividade mínima será de 2%. 

Juntas 

Nos tubos com anel de borracha, o acoplamento deverá ocorrer sem deslocamento do anel, de maneira a garantir 
a estanqueidade contra a infiltração de água e a penetração de raízes. 

Proteção da rede 

Durante a obra, as extremidades dos tubos deverão ser protegidas e vedadas até a montagem dos aparelhos 
sanitários. 
Verificação e Teste 
Com o acompanhamento da Fiscalização, todas as tubulações da instalação de esgoto sanitário primário serão 
testadas com água ou ar comprimido, sob a pressão mínima de 3,0 m de coluna d'água, antes da instalação dos 
aparelhos, e submetidas a uma prova de fumaça, sobre pressão mínima de 25,0 m de coluna d'água, depois da 
colocação dos aparelhos. Em ambas as provas, as canalizações deverão permanecer sob a pressão de prova 
durante 15 minutos. Os ensaios serão executados de acordo com o prescrito na NB-19/50. 

- JuTÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Para fins de pagamento, a medição será feita por unidade (un) executada, testada e aceita pela FISCALIZAÇÃO. 

12- LOUÇAS/METAIS E ACESSÓRIOS 

12.1/12.2/123/1Z.4/12.5/12.6/12.7/12.8/j2.9/j2.1o/1.2.11  -  LOUÇAS/METAIS E ACESSÓRIOS 

DEFINiÇÃO 

Compreende os aparelhos sanitários, tanques, pias, cubas e seus respectivos pertences e acessórios, a serem 
instalados em observância às indicações do projeto e às recomendações do fabricante. 

MÉTODO EXECUTIVO 

Todos os aparelhos sanitários, tanques, pias, cubas e seus respectivos pertences e acessórios, serão instalados com 
maior esmero e em restrita observância às indicações do projeto, às especificações do memorial descritivo dos 
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serviços e às recomendações do fabricante. 

Louças 
Antes de iniciar os serviços de instalação das louças, a CONTRATADA deverá submeter à aprovação da Fiscalização 
os materiais a serem utilizados. 
Serviços: 
Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado. 
Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, conforme especificação do fabricante. 
Marcar os pontos para furação no piso. 
Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar. 
Instalar a caixa acoplada. • Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível 

Tanques 
• Posicionar as peças, nivelar e marcar os pontos para furação. 
• Posicionar o tanque, parafusando nos locais marcados. 
• Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 

Cubas 
• Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plástica com auxílio de uma espátula 

.Metais e Acessórios 
Os metais e acessórios deverão, para sua colocação, obedecer às especificações do projeto. 
O encanador deverá proceder a remoção de todos os resíduos de argamassa, concreto ou outros materiais que 
porventura estejam presentes nas roscas e conexões das tubulações às quais serão conectados os metais sanitários. 
Deverá, também, proceder uma verificação visual quanto a possíveis obstruções nas tubulações e removê-las quando 
for o caso. 
Nas conexões de água deverá ser utilizada a fita veda rosca. Sua aplicação deverá ser efetuada com um mínimo de 02 
voltas na conexão que possuir a rosca externa, sempre no mesmo sentido de giro para acoplamento. 
Nas conexões de esgoto deverá ser utilizado o anel de borracha, fornecido pelo fabricante da peça, visando a 
estanqueidade da ligação. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

-ntes de iniciar os serviços de instalação das louças e metais, a CONTRATA DA deverá submeter à aprovação de 
- L1SCAL1ZAÇÃO os materiais a serem utilizados. 

Todos as peças serão instaladas de forma a permitir a sua fácil limpeza e/ou substituição. 
O perfeito estado de cada peça será cuidadosamente verificado antes de sua colocação, devendo ser ele novo e 
não se permitindo quaisquer defeitos decorrentes de fabricação, transporte ou manuseio inadequado. 
Todos os acessórios de ligação de água dos aparelhos sanitários, serão arrematados com canopla no acabamento 
indicado; e todos os metais desses aparelhos, bem como os de sua ligação, terão o acabamento especificado no 
memorial descritivo dos serviços. 
Nenhuma peça deverá estar conectada à tubulação de maneira forçada. Não será aceita a utilização de aderentes 
tipo epóxi ou silicone nas chumbações ou conexões. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os aparelhos sanitários (vaso sanitário, lavatório, mictório, pia completa, tanques, acessórios e outros) serão 
medidos no local de aplicação, por peça montada, acabada, testada e aceita pela FISCALIZAÇÃO. 

41 
Rua Dom Pedro II, s/n  -  Centro - CEP: 68.670-000 - CNPJ: 05.196.563/0001-10 - BujaruJ Pará 



PRFEURA 0  

BLJJARLI 
eno do Progresso 

O 

8 °- 

Rubric 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIJJARU 

DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONVÊNIOS 
CNPJ: 05.196.563/0001-10 

13— SERVIÇOS FINAIS 

13,1 - LIMPEZA FINAL DE OBRA 

DEFINIÇÃO 

A limpeza geral da obra busca a sua entrega em plenas condições de funcionamento. 

MÉTODO EXECUTIVO 

Todos os entulhos gerados pela execução da obra serão retirados pela empresa CONTRATADA, bem como a 
limpeza interna do prédio, como vidros, excesso de rejunte, manchas, salpicos de tinta e outros não especificados. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

'Js serviços aceitos serão medidos de acordo com a área (m2) efetivamente trabalhada. 

ANTONIO 
OSVALDO 
CRISTO DOS 
SANTOS:002702 
99211 

Assinado de teima 
digital por ANTONIO 
OSVALDO CRISTO DCI 
SANTOS:0027029921 
Dados 2022.01.07 
Q9.3536 -0300 
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. •-, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO ESCOLA DE 01 SALA - SÃO LAZARO 

LOCAL: MUNICÍPIO DE BUJARU - PARÁ. 
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NORMAS GERAIS 

" INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS 

A interpretação dos projetos e demais documentos fornecidos será realizada obedecendo-se os seguint 
princípios: 

o 	Compete à CONTRATADA fazer um minucioso estudo, verificação e comparação de todos os desenhos 
projeto arquitetônico e demais complementares; inclusive dos detalhes, das especificações em planta e dem 
elementos integrantes da documentação técnica fornecidos para a execução da obra; 
• Todas as especificações técnicas farão parte integrante do contrato de construção, juntamente com tod 
as pranchas gráficas do projeto e planilha. Estes documentos são complementares entre si; assim, qualqu 
menção formulada em um documento e omitida nos outros, será considerada como especificada e válida. 

Em caso de divergência entre esta Especificação Técnica e as informações dos projetos arquitetônicos 
complementares, prevalecerão as segundas. Em caso de divergência entre estas informações dos projetos e 
dados da planilha orçamentária prevalecerão os segundos. 
• Nenhuma alteração se fará, em qualquer especificação ou mesmo em projeto, sem a verificação 
justificativa técnica da estrita necessidade da alteração proposta, bem como cotação de preço nas planilh 
SINAPI e SEDOP. 	 ou, na fa] 
destas, em mercado. 
• A autorização para tal modificação só terá validade quando confirmada por escrito. Nos casos em que es 
caderno for eventualmente omisso ou apresentar duvidas de interpretação do projeto de arquitetura e ou d 
projetos complementares de engenharia, deverão ser ouvidos os responsáveis técnicos, os quais prestar 
esclarecimentos necessários. 

v' COMISSÃO E DOCUMENTOS DA OBRA 

Para um melhor entendimento teremos o CONTRATANTE e a empresa encarregada da execução dos serviços 
engenharia, como CONTRATADA. 

.S.erá responsável pela fiscalização dos serviços, a COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, doravante denominada 
\ 

	

	JSCALIZAÇAO. Suas decisões, instruções e interpretações serão imperativas, corno se fossem emitidas pi 
próprio CONTRATANTE. 

A CONTRATADA respeitará rigorosamente o projeto e suas especificações, sendo a CONTRATANTE previamei 
consultada para qualquer modificação. 

A FISCALIZAÇÃO terá plenos poderes para decidir sobre questões técnicas e burocráticas da obra, sem que i 
implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, a qual será única e exclusivamente 
competência da CONTRATADA. 

Obriga-se, ainda, a CONTRATADA a manter no canteiro de obras, um livro denominado de "DIÁRIO DE OBF 
preenchido por esta, em três vias, onde serão anotados, os serviços em execução no dia, condições de ten 
efetivo diário e quaisquer outras anotações julgadas oportunas pela CONTRATADA. 

A FISCALIZAÇÃO terá acesso direto a este livro, podendo também nele, escrever tudo que julgar necessári 
qualquer tempo. 

Todas as comunicações e ordens de serviços, tanto da CONTRATADA, quanto da FISCALIZAÇÃO só serão lew 
em consideração, se contidas no "DIÁRIO DE OBRA". 
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'' CRITÉRIOS DE SIMILARIDADES 

Rubrica 

E 

 

  

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, sendo rejeitados aqueles que não 
se enquadrarem nas especificações fornecidas. 

Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZAÇÃO a 
respeito de sua utilização. 

A CONTRATADA se obriga, no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto 
mediante a apresentação de laudos comprobatórios, com base nas normas da ABNT, e/ou testes de ensaios 
realizados por Institutos ou Laboratórios Tecnológicos credenciados. 

Os materiais que não possam atender as condições em epígrafe poderão ser aceitos, desde que satisfaçam às 
normas relativas à sua finalidade, demonstrando seu comportamento satisfatório, no mercado, após cinco anos 
de uso, após considerações da FISCALIZAÇÃO. 

a seleção dos materiais, satisfeitos os requisitos de preço e qualidade, os de fabricação nacional terão 
. 	preferência sobre os de outras procedências. 

" OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
a) Executar todos os serviços com zelo, limpeza, eficiência e pontualidade, em consonância com as normas 

técnicas e procedimentos específicos. 
b) Fornecer aos funcionários uniformes e todos os EPI's necessários para a execução das tarefas e 

responsabilizar-se pela utilização correta dos mesmos. 
c) Manter o local de trabalho sempre limpo e organizado (padrão SS) e promover campanhas de 

conscientização e melhorias. 
d) Monitorar e controlar a geração de resíduos, aplicáveis ao objeto do contrato, não contribuindo de 

nenhuma forma para contaminação do meio ambiente. 
e) Substituir imediatamente todo e qualquer funcionário que a Fiscalização Municipal julgar ter 

comportamento inconveniente ou ser inadequado à execução dos serviços, sem ônus para a Prefeitura Municipal. 
A Substituição deverá ocorrer num prazo máximo de 10 (dez) dias úteis sem prejuízo das atividades, por 
profissional de capacidade igual ou superior ao substituído. Dependendo da situação, a Prefeitura Municipal 
poderá exigir o afastamento daquele profissional logo após sua comunicação. 

f) Facilitar à Fiscalização o acesso a todos os materiais, equipamentos e ferramentas que serão utilizados na 
obra, inclusive notas fiscais, folhas de ponto, contracheques, e qualquer documentação pertinente à obra. 

g) Utilizar materiais, ferramentas e equipamentos novos, de primeira qualidade, que estejam de acordo com 
as especificações técnicas e recomendações do fabricante. 

h) Utilizar profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas atividades 
necessárias à execução da obra. 

1- SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1- PLACA DE OBRA 

DEFINIÇÃO 

A Placa de Obra tem como objetivo mostrar para sociedade os serviços realizados na obra, com seus valores 
responsáveis técnicos. 

MÉTODO EXECUTIVO 

A CONTRATADA deverá solicitar junto a fiscalização o modelo da Placa de Obra, executando-a conforme o Projet 
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Específico fornecido. 

A placa de obra deverá ser de lona com plotagem gráfica capaz de resistir às intempéries, durante todo o período 
da obra. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

A CONTRATADA também deverá instalar as placas da obra, de identificação da empresa e demais placas exigidas 
pela legislação corrente no canteiro de obras e em local de boa visibilidade. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com a área (m2) efetivamente trabalhada. 

- CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 

DEFINIÇÃO 

Consiste em arrancar as plantas com as mãos ou com auxílio de enxada e outros instrumentos manuais. 

MÉTODO EXECUTIVO 

É feita a retirada da vegetação e/ou lixos manualmente do terreno. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Será medido após comprovação do serviço executado. 

1.3 - LOCAÇÃO DA OBRA À TRENA 

-EFINIÇÃO 

- 	A locação consiste em demarcar, no terreno, alguns pontos definidos em projeto de uma obra para que a mesm 
possa ser executada exatamente no local planejado. Com  a locação é possível determinar a localização exata ond 
serão colocados pilares, fundações, linhas de divisória de loteamento, dentre outros. 

MÉTODO EXECUTIVO 

Materiais e Equipamentos 
Peça de madeira não aparelhada 7,5 x 7,5 cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região; 
Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5 x 7 cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região; 
Tábua de madeira 32  qualidade 2,5 x 23 cm, não aparelhada; 
Prego polido com cabeça. 17 x 21; 
Concreto magro para lastro com preparo manual; 
Tinta acrílica; 
Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 1600 W, para disco de diâmetro de 10" (250mm); 
Marcação de pontos em gabarito ou cavalete. 

Execução 
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Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 
Corta-se o comprimento necessário das peças de madeira; 
Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o pontalete (peça de madeira); 
O pontalete é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento; 
Interligam-se os pontaletes com duas tábuas, no seu topo, formando um 
Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para sustentar a estrutura do gabarito; 
No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes; 
Em seguida, é feita a pintura da tábua (lado de dentro do gabarito) e da madeira do topo ("L"). 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

A verificação do atendimento das normas para execução dos serviços e de utilização dos EPI's necessários para 
realização dos mesmos, podendo a FISCALIZAÇÃO, se necessário solicitar as correções e/ou desmontagem e 
remontagem dos mesmos. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição será feita em metros de locação executada. 

2 - MOVIMENTO DE TERRA 

2.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 

DEFINIÇÃO 

A escavação será executada de forma manual utilizando enxadas, pás, cavadores e etc. 

MÉTODO EXECUTIVO 

• Marcar no terreno as dimensões das estruturas a serem escavadas; 
• Executar a vala utilizando pá, picareta e ponteira; 
• Nivelar o fundo e retirar todo material solto do fundo. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Obedecer às Normas: 
e NBR 12266/92 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou 

drenagem urbana. 
• NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento 
• NBR 6122:2010 - Projeto e execução de fundações 
• NBR 7480:2007 - Aço destinado a armadura para estruturas de concreto armado - Especificação 
• NBR 8953:2011 - Concreto para fins estruturais - Classificação pela massa específica, por grupos de 

resistência e consistência 
• NBR 12655:2015 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento 
• NBR 14931:2004 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento 

As escavações serão convenientemente escoradas e esgotadas, de forma a permitir, sempre, o fácil acesso e 
perfeito escoamento das águas superficiais, tomando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para 
segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e redes públicas. As escavações não deveir 
prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e veículos, passeios, logradouros públicos. 

PRFEITUR& O 

Rua Dom Pedro II, s/n - Centro- CEP: 68.670-000 - CNPJ: 05.196.563/0001-10 - Bujaru/ Pará 



PKEUUR& D 

GvernodoProgreso 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONVÊNIOS 

	
Rubrica 

CNPJ: 05.196.563/0001-10 
Aceite do serviço: as dimensões devem obedecer o projeto, com paredes cortadas a prumo e com superfícies 
planas. Uso de mão-de-obra habilitada. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico. 

2.2 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

DEFINIÇÃO 

A presente especificação refere-se à construção de aterros sobre locais onde o terreno natural é constituído por solos 
compressíveis, isto é, deformáveis. 

1ÉTODO EXECUTIVO 

Os trabalhos de aterro serão executados com material de la categoria, mantida a homogeneidade das camadas, a 
serem compactadas manualmente, molhando-se com água durante a execução. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde que atendam simultaneamente as exigências de materiais, 
e de execução, estabelecidas nesta especificação. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico. 

2.3 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

- -'ZEFINIÇÃO 

_  O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de reaterro 
compactado, com material existente ou importado, com controle de compactação. 

MÉTODO EXECUTIVO 

1) Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em camadas de 0,20 a 0,40 
m de espessura. 
2) Prever o caimento lateral ou longitudinal para rápido escoamento das águas pluviais, evitando-se o seu 
acúmulo em qualquer ponto. 
3) O apiloamento do solo é realizado com soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente 50 vezes por metro 
quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm. 
4) Observar a umidade de compactação do solo. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Atendimento às Normas: 
o NBR 12266:1992 Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou 
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drenagem urbana - Procedimento. 
• NBR 7367:1988 Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de esgoto sanitário. 
• NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico. 

3 -  ESTRUTURA 

3.1/3.2/3.6/3.7 - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO 

DEFINIÇÃO 

eflne-se como a execução dos serviços de corte, estiramento, dobramento, armação e colocação nas formas, d 
barras de aço (CÁ -25, CÁ -50 ou CÃ -60), posicionadas de maneira a absorver os esforços de tração sobre a 
estruturas de concreto armado. O posicionamento dessas barras deve ser definido no projeto estrutural pelo en 
calculista. 

MÉTODO EXECUTIVO 

Corte,  Estiramento e Dobramento 

O corte, estiramento e dobramento das barras de aço doce deverão ser executados a frio, de acordo com os detalhe 
do projeto e as prescrições da ABNT. 
As barras de aço cortadas e dobradas, quando não aplicadas imediatamente, serão numeradas e etiquetadas d 
acordo com os números da prancha e de sua posição no projeto estrutural. 
Deverão ser estocadas em local limpo e seco e sem contato direto com o solo. 
Quando da liberação de frente de serviço para sua aplicação, caso a armadura apresente-se suja ou desenvolvend 
processo de corrosão, deverá ser limpa com escova de aço e jato de água antes de sua utilização. 
Caberá à Fiscalização definir a necessidade dessa limpeza e a qualidade da mesma, antes de liberar a sua utilização. 

Montagem 
As armaduras serão montadas com as barras de aço e colocadas nas formas, nas posições indicadas no projeto, sob: 
espaçadores de plásticos ou ainda sobre peças especiais (caranguejos), quando for o caso, de modo a garantir se 
recobrimentos com concreto e seus necessários afastamentos das formas. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Recebimento 
Serão consideradas armaduras para concreto armado, inicialmente, as que satisfizerem a NBR 7480/82 da ABN 
As barras não poderão apresentar defeitos prejudiciais, tais como fissuras, espoliações, bolhas, oxidaçõ 
excessivas e corrosão. Deverão ser rejeitadas as barras que não atendam a esta Especificação. Se a porcentag€ 
de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente impossível sua separação, todo o lote forneci 
deverá ser rejeitado. 

Amostragem 
A CONTRATADA, em cada lote fornecido de barras da mesma seção nominal e da mesma categoria, deverá seg 
os seguintes procedimentos: 
• Verificar o peso do material fornecido e observar se são preenchidas as condições gerais, rejeitando-se 
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barras que não as preencham. 

• Separar as barras não rejeitadas em lotes, por diâmetro, aproximadamente do mesmo peso, não sendo 
permitido menos de dois lotes. O peso de cada lote expresso em toneladas, será igual a 0,5 D para a categoria 
CA-25 e a 0,3 D para as categorias CÁ -50 e CA-60, sendo D o diâmetro nominal em milímetros, arredondando-
se esse peso para um número inteiro de toneladas. 

e  Separar ao acaso, de cada lote, uma barra e providenciar a extração, de uma de suas extremidades, de um 
segmento com aproximadamente 2,0 m de comprimento, que será considerado como amostra representativa 
do lote. 

e  Efetuar a remessa dessa amostra, devidamente autenticada, a um laboratório indicado pela Fiscalização, para 
execução dos ensaios de recebimento. 

Ensaios 
Recebida a amostra representativa do lote, o laboratório providenciará os ensaios de tração e dobramento, 
obedecendo, respectivamente, às NBR 6152/80 e NBR 6153/80 da ABNT, utilizando corpos de prova 

--onstituídos por segmentos da barra. No caso de barras com mossas ou saliências, será tomada como área da 
.eção transversal a área da seção transversal de uma barra de aço fictícia, de seção circular, que tenha o mesmo 
peso por metro linear que a barra ensaiada. 
O laboratório fornecerá, à CONTRATADA, o certificado dos ensaios realizados, será entregue à Fiscalização para 
exame e aceite, antes da utilização do lote. Em casos especiais, a critério da Fiscalização, a armadura deverá ser 
submetida também aos ensaios de aderência e fadiga, respectivamente, NBR 7477 e NBR 7478 da ABNT. 

Aceitação ou Rejeição do Lote 
Para cada lote de fornecimento, a CONTRATADA deverá comparar os resultados obtidos nos ensaios de 
recebimento com as exigências da NBR 7480/82. O lote será aceito caso todos os ensaios referentes à amostra 
sejam satisfatórios. Caso um ou mais desses resultados não satisfaçam às referidas exigências, a barra da qual foi 
colhida a amostra será separada e rejeitada. Para contraprova, serão retiradas novas amostras de duas outras 
barras do mesmo lote, uma de cada barra, que serão submetidas aos mesmos ensaios. 
O lote será aceito caso todos os resultados de ensaios referentes às novas amostras sejam satisfatórias. O lote 
será rejeitado caso qualquer um desses novos resultados não satisfaça às exigências. Se mais de 20% dos lotes de 
um fornecimento forem rejeitados, a CONTRATADA deverá rejeitar todo o material. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

As armaduras para concreto armado serão medidas por quilograma de aço de aço cortado, estirado, dobrado, 
armado e colocado nas formas das estruturas de concreto armado, de acordo com as quantidades constantes 
no quadro de ferros dos projetos, sem considerar a percentagem relativa a perdas, emendas ou utilização 
inadequada do material. 
Os pesos dos aços CA-25, CA-50 e CA-60, a serem considerados, quando não especificados no projeto, serão os 
seguintes: 

CA-25 	1 	CA-60 
D(4ETRO 

(mm) 
0.140 

PESO 
(KM) 

- 4,8(3/16') 
6.30(114-) 0.248 0270 
8,0 	(5/16') 0,393 0,410 
10,0 (318") 0.624 0.600 
12,5(1/2") 0,988 1,030 
16,0 (5/8') 1,570 1,590 
20.0(3/4') 
22,5(7/8') 

2.480 
3,120 

2.280 
3,080 

20,0(1? 3,930 4,000 
32.0(1/4') 6.240 6.720 
400 (1'I') 9,880 9,880 

8 
Rua Dom Pedro 11, s/n  -  Centro - CEP: 68.670-000 - CNPJ: 05.196.563/0001-10 - Bujaru/ Para 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONVÊNIOS 

CNPJ: 05.196.563/0001-10 

Rubrica 

DWMU 
	Govem  

CA-60 
DtÂaTRo 

(mm) 

PESO 
(KqIm) 

3.40 0,071 
3.80 0,090 
4,20 0.109 
4,60 0,130 
4.76 0,140 
5,00 0.154 
5,50 0.190 
6,00 072 
6,40 0,258 

7M0 0,302 
8,00 0,395 
9,50 0,530 

33/3.5 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

DEFINIÇÃO 

Consiste no fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para a execução dos elementos usados para 
confinar o concreto das fundações e dar-lhe a forma e as linhas exigidas pelo projeto estrutural. 

METODO EXECUTIVO 

As formas serão construídas com tábuas de madeira de espessura 1", ou madeira compensada resinada de 10 ou 1 
mm, capazes de resistir à pressão resultante do lançamento e vibração do concreto. Deverão ser rigidamente fixada 
na sua correta posição, conforme projeto, e estanques suficientemente para impedir a perda de argamassa. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 
- 	ntro1e da execução 

Todas as dimensões das formas deverão estar rigorosamente de acordo com o projeto estrutural executivo. 
As formas deverão ter resistência suficiente para suportar pressões resultantes do lançamento e adensamento dc 
concreto, de modo a se manterem rigidamente na posição correta sem deformações. 
Devem ser suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de cimento durante a concretagem. 
Na sua execução deverá ainda, ser observado o seguinte: 
• A locação dos furos para passagem das redes de esgoto e elétricas, quando for o caso; 
• Sua limpeza; 
• Seu umedecimento antes do lançamento do concreto; 
• A vedação das juntas. 

NORMA TÉCNICA DE AQUISIÇÃO E RECEBIMENTO DE COMPENSADO DE MADEIRA PARA FORMA 
Esta norma visa fornecer subsídios e dados técnicos aos profissionais da Construção Civil na aquisição € 
recebimento de compensado de madeira para Forma. 

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE RECEBIMENTO DESTES ARTEFATOS DE MADEIRA 
• UMIDÍMETRO (aparelho medidor de umidade para madeiras); 
• PAQUÍMETRO; 
• TRENA (comprimento Sm); 

Ç 
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RÉGUA DE ALUMÍNIO (comprimento 2,20m). 

DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA CONTROLE DE RECEBIMENTO 

AMOSTRAGEM 
No controle de uniformidade de lote, tomaremos uma amostra de 5% do total de cada tipo de peça, retiradas d 
vários pontos da carga. 

UMIDADE DE EQUILÍBRIO DAS LÂMINAS DE MADEIRA 
A madeira é um material higroscópico, isto é, possui a habilidade de tomar ou ceder umidade em forma de vapoi 
Quando úmida, geralmente perde vapor 
d'água para a atmosfera e, quando seca, pode absorver vapor d'água para a atmosfera e, quando seca, pod 
absorver vapor d'água do ambiente que a rodeia. 
Existe uma situação em que a madeira não perde nem absorve água do ar. Isto ocorre quando a umidade d 

jnadeira está em equilíbrio com a umidade relativa do ar (UR) o que é denominado Umidade de Equilíbrio d 
ladeira (UEM). E, portanto, a umidade que a madeira atinge, numericamente após um longo período de temp 

exposta a um ambiente com uma dada temperatura e umidade relativa. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
Serão medidas por metro quadrado de superfície de forma em contato com o concreto, incluindo-se aí o cust 
dos reparos que se fizerem necessários após o lançamento da armadura. 

3.4/3.8 - CONCRETO FCK = ZSMPAJ  TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO! AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARI 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

DEFINIÇÃO 

Compreende o fornecimento dos materiais, equipamentos e a mão-de-obra, especializada, necessários à execução d 
estruturas em concreto armado. 

MÉTODO EXECUTIVO 

t'4ateriais e Equipamentos: 
e 	Cimento Portland composto CP 11-32; 
• Areia média - areia média úmida, com coeficiente de inchamento de 1,30, pronta para o uso. Caso sej 

necessário peneiramento, utilizar composição correspondente; 
• Brita 1 - agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda à norma ABN 

NBR 7211; 
• Betoneira capacidade nominal de 600 1, capacidade de mistura 360 1, motor elétrico trifásico potência d 

4 cv, sem carregador, O insumo pode ser substituído por betoneira de mesma capacidade com motor 
diesel potência 10 HP, com carregador. 

Execução: 
• Lançar parte da água e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento; 
• Lançar o cimento conforme dosagem indicada; 
• Após algumas voltas da betoneira, lançar o restante da água; 
• Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela normalização técnica e/ou pelo fabricante 

equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais. 
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CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Controle da execução 

O Controle Tecnológico abrangerá pelo menos o previsto nos seguintes itens: 

Qualidade dos Materiais 

Cimento 

O cimento deverá atender às exigências das Normas Brasileiras, de acordo com sua aplicação. A aceitação 
cimento na obra está subordinada à execução de ensaios prévios de amostras do material proveniente das font 
de produção. 

-*empre que houver dúvida sobre a qualidade do cimento, novos ensaios deverão ser realizados. Na entrega] 
anteiro, em sendo observadas alterações na qualidade do cimento, devido ao mau acondicionamento i 

transporte, por insuficiência de proteção contra intempéries, ou qualquer outro motivo, a partida será rejeitac 
embora munida de certificado, não sendo permitida a sua utilização na obra, da qual deverá ser imediatamen 
retirada. 

Em face das características peculiares de comportamento dos cimentos, eventuais misturas de diferentes marc 
poderão implicar em alguns efeitos inconvenientes (trincas, fissuras, etc.). 

Assim, o emprego de misturas de cimento de diferentes qualidades ficará na dependência de uma aprovaç; 
prévia pela Fiscalização. 

Agregados 

Os agregados deverão atender às especificações da ABNT. 

Verificar se os agregados atendem à NBR 7221. 

erificar se os agregados não contêm teores minerais passíveis de proporcionar reações químicas alc 
agregado. 

Água de Amassamento 

Deverá ser tal que não apresente impurezas que possam vir a prejudicar as reações com os compostos de cime 
tais como sais, álcalis ou materiais orgânicos em suspensão. 

Verificar se a água de amassamento apresenta os limites máximos de pH e substâncias estranhas, confirma( 
por ensaios de laboratório, dentro do especificado na NBR 11560. 

Aditivos 

Sempre que considerado conveniente e aprovado pela Fiscalização, serão empregados aditivos na confecção 
concreto. 

O uso de aditivo acelerador de pega fica condicionado a uma aprovação pela Fiscalização, após análise de resulta 
de laboratório quanto à composição químico-aditiva. 
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CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

O concreto será medido em metros cúbicos de volume efetivamente executados, de acordo com o Fck utilizadc 

3.9 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA 

DEFINIÇÃO 

Denomina-se de lajes pré-moldadas as lajes nervuradas, armadas em uma ou nas duas direções, formadas pi 
vigotas pré-fabricadas de concreto estrutural, e intercaladas por lajotas (elementos de enchimento tais corr 
blocos cerâmicos, de concreto, EPS, etc) capeadas por camada de concreto lançado na obra. 

MÉTODO EXECUTIVO 

Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto; nivelar as travess 
(tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes; 
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto 
quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes; 
- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calç 
mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas; 
- Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelisn 
entre elas; para tanto, utilizar as próprias lajotas (tavelas) para determinar o afastamento entre as vigotas; 
- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutun 
com avanço nunca menor do que 5cm; 
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição pa 
evitar vazamentos durante a concretagem; 
- Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura supen 
das treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas; 

Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais; 
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingn 
espessura definida em projeto. 

Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície,  uniforme; 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável. 
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para supoi 
as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do cer 
para os apoios. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços serão medidos em metros quadrados. 

4 - PAREDES 

4.1 -  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X1 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2  COM VÃOS E ARGAMASS 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

Rua Dom Pedro ti, s/n - Centro - CEP: 68.670-000 - CNPJ: 05.196.563/0001-10 - Bujaru/ Para 



E 

Fis 	 

PREIITURA D  

	 GovernodoPrngressc PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONVÊNIOS 

CNPJ 05.196.563/0001-10 

Rubrka 

DEFINIÇÃO 

Compreende a execução de alvenarias de vedação com tijolos cerâmicos. 

Terminologia 
Alvenaria a Facão ou Cutelo 

Sistema de assentamento dos tijolos de maneira que a espessura da parede coincida com sua menor dimensão. 

Verga 
Viga de concreto armado colocada sobre as aberturas nas alvenarias, tais como, vãos de portas e janelas, com 
função de sustentar os elementos construtivos sobre elas e impedir a transmissão de esforços para as esquadrL 
quando existirem. 

contra-verga ou Verga Inferior 
Viga de concreto armado colocada sob as aberturas de janelas, com a função de evitar o surgimento de trincas 
alvenaria. 

Juntas Amarradas 
Sistema de execução das alvenarias em que as juntas verticais entre blocos ou tijolos de fiadas consecutivas s 
dispostas de uma maneira desencontrada 

MÉTODO EXECUTIVO 

Assentamento 
O assentamento será iniciado pelos cantos principais ou pelas ligações com quaisquer outros componente 
elementos da edificação. 
Como guia das juntas, será utilizado o "escantilhão". 
• Após o levantamento dos cantos, será utilizada como guia uma linha entre eles, fiada por fiada, para que o pru 

e a horizontalidade fiquem garantidos. 
-. A partir de, aproximadamente, 1,50m de altura, deverá ser providenciado um sistema de cavaletes com andam 

para que o pedreiro possa trabalhar de forma adequada. 
• As fiadas deverão ser individualmente niveladas e aprumadas com a utilização de nível de bolha e prumo; 

• Todas as juntas entre os tijolos ou blocos deverão ser rebaixadas com a ponta da colher para que o emboço a 
fortemente; 

• Os tijolos cerâmicos deverão ser previamente molhados, devendo estar úmidos quando do assentamento; 
• Sobre os vãos de portas e janelas deverão ser executadas vergas de concreto armado convenienterru 

dimensionadas, com engastamento lateral mínimo de 30,0 cm ou de 1,5 vezes a espessura da par 
prevalecendo o maior; 

• Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, recomenda-se uma única verga sobre todos 
• Sob os vão das janelas, serão colocadas contra-vergas, com seção de 10,0 X 10,0 cm e engastarnento lat 

mínimo de 30,0 cm, para evitar o aparecimento de trincas do tipo abaixo: 
• No caso de paredes não estruturais, em vãos acima de 5,0 m, sem contraventamento, para que as mes 

permaneçam auto-portantes, deverá ser executado um reforço longitudinal com barras de ferro engastada 
argamassa de assentamento e em pilaretes de concreto armado com espessura idêntica à da parede, 
embutidos; 

• Em paredes com altura superior a 3,0 m deverão ser embutidas cintas de amarração,  também de con 
armado, a cada múltiplo desta medida; 
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• Para obras que não exijam estrutura de concreto armado, sobre as alvenarias deverá ser executada uma cinta d 
amarração, em concreto armado, para que estas possam receber as lajes. 

Amarração das Alvenarias 
A amarração das paredes de alvenaria deverá ser feita em todas as fiadas, de forma a se obter um perfeil 
engastamento. 
A amarração entre paredes de alvenaria e a estrutura de concreto deverá ser executada da seguinte forma: 
• Nas juntas horizontais inferiores, o concreto deverá ser apicoado e ter sua superfície umedecida, quando c 

assentamento, para permitir a perfeita aderência da argamassa. 
• Nas juntas verticais, deverá ser aplicado chapisco com traço Ti (1:3 de cimento e areia) na superfície 

concreto que ficará em contato com a alvenaria. 
• Nas paredes externas de vedação, a alvenaria deverá ser fixada aos pilares de concreto com barras de aço co 

diâmetro de 6,3 mm engastadas em 1,Om na argamassa de assentamento, em, pelo menos, dois pontos em ca 
extremidade do pano de parede. Entre o tijolo ou bloco e a superfície do concreto deverá ser deixado 1,5 cm 
argamassa firmemente comprimida. 
Nas juntas horizontais superiores, a última fiada deverá ter um espaçamento constante da viga ou la1  
compatível com as dimensões do material de cunhamento. 

Para o cunhamento poderão ser usados: 
a) Tijolo cerâmico maciço requeimado. Os tijolos serão colocados obliquamente, com altura de 15,0cm, co 

argamassa de assentamento e posteriormente batidos com marreta, até ficarem firmemente presos; 
b) Tarugos de concreto com seção de triângulo retângulo, cuja altura seja da ordem de 70% do espaço entre 

alvenaria e a viga, e cuja hipotenusa tenha inclinação de aproximadamente 30° em relação à horizontal. 
extremidade dos tarugos não deverá ser fina e o concreto deverá resistir aos esforços de cunhament 
Recomendam - se cunhas com altura de 8,0cm. Os tarugos de concreto, devidamente curados, serão colocadi 
de forma que as superfícies inclinadas do inferior e do superior fiquem em contato. O tarugo superior deve 
ser energicamente batido até ficar firmemente preso; 

c) Argamassa com expansor, com altura de 3,0cm. 

• Outros materiais de resistência semelhante poderão ser utilizados, desde que previamente aprovados pe 
Fiscalização; 

O cunhamento somente poderá ser iniciado sete dias após o assentamento da última fiada de alvenaria. 

- Para obras com mais de um pavimento, o cunhamento das alvenarias será executado depois que as alvenarias 
pavimento imediatamente superior tenham sido levantadas até igual altura. 

• Nas juntas verticais com estruturas metálicas, a amarração entre a alvenaria e as colunas metálicas deverá 
feita por meio de barras retas de diâmetro 10 mm, com 1,Om de comprimento, soldadas nas colunas a cada 0,6( 
de altura e engastadas na argamassa de assentamento da alvenaria. 

• No caso de juntas com a superffcie superior metálica, deverá ser soldada uma tira de chapa na parte infer 
da estrutura com, no mínimo, 3 mm de espessura e 25 mm de largura, no eixo da alvenaria, em todo s 
comprimento. O respaldo da alvenaria deverá ficar entre 25 mm e 60 mm da superfície metálica, sendo e 
espaço preenchido com argamassa de assentamento. 

Instalações elétricas e hidráulicas embutidas 
• Os cortes na alvenaria para a colocação de tubos, eletrodutos, caixas e elementos de fixação em geral, deverão 

executados com a utilização de disco de corte, para evitar danos e impactos que possam danificá-la; 
• Após a colocação da tubulação, realização dos testes na rede hidráulica e passagem de sondas nos eletrodui 

serão preenchidos todos os buracos e aberturas com argamassa de assentamento, pressionada firmemente, 
modo a ocupar todos os vazios. 

Fixação de esquadrias e rodapés 

(/S 

DE 
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Para a fixação de esquadrias e rodapés poderão ser utilizados tacos de madeira embutidos nas alvenarias, grap 
metálicas ou parafusos com buchas plásticas. 

Nos vãos de portas, os marcos deverão ser fixados em seis pontos, sendo um par a cerca de 40,0cm do piso, um par 
cerca de 40,0 cm da verga e o terceiro par a meia distância entre os outros. 

Nos vãos de janelas, os marcos serão fixados em seis pontos, sendo dois em cada ombreira, a cerca de 30,0 cm 
verga e do peitoril, um no eixo do peitoril e um no eixo da verga. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Controle da execução 
As alvenarias de vedação, em tijolos ou blocos, serão executadas de maneira a se obter um paramento correto, 
acordo com as seguintes diretrizes: 

-. O tipo de tijolo ou bloco, a sua espessura e a sua locação deverão obedecer às dimensões e aos alinhament 
determinados no projeto; 
As paredes deverão ser perfeitamente alinhadas e aprumadas, tanto nos paramentos verticais quanto n 
cantos. A verificação deverá ser periódica, durante o levantamento, com comprovação após sua conclus 
Para tal, deverá ser utilizada uma régua de metal ou de madeira, posicionando-a em diversos pontos 
parede. Não serão admitidas distorções superiores a 0,5 cm; 
As juntas verticais do tipo mata-junta deverão ser aprumadas; 

O controle geométrico será feito através da verificação «in loco'. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços serão medidos pela área de alvenaria executada, em metros quadrados, obtida em apenas uma d 
faces do plano da parede (inclusive para alvenaria aparente). 
Serão descontados todos os vãos, quaisquer que sejam as suas dimensões. 

5- REVESTIMENTOS 

).1/52/5.3/5.4 - CHAPISCO, REBOCO E EMBOÇO 

DEFINIÇÃO 

Chapisco 
Trata-se da camada de argamassa constituída de cimento, areia grossa, água e, eventualmente, aditivo, possuin 
baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento. Geralmer 
usada no traço 1:3 (cimento e areia). 

Emboço / Reboco 
Trata-se da camada de argamassa de revestimento, constituída de cimento, arenoso, areia média, água 
eventualmente aditivo, destinada à regularização da base, podendo constituir-se no acabamento final. 
Os emboços e os rebocos serão considerados como uma camada única de revestimento, para efeito de 
Especificação. 
Os tipos de emboço / reboco, consideradas suas propriedades físicas, são os seguintes: 

Comum: emboço / reboco preparado na obra ou pré-fabricado, que admite a permuta de umidade entre a superf 
rebocada e o ar ambiente. 

4.0 U1 
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Hidrófugo: emboço / reboco no qual a adição de aditivos hidrofugantes à sua composição impede a entrada d€ 
umidade por precipitação pluvial normal, o mesmo não acontecendo, todavia, com a difusão do vapor d'água. 

Impermeável: emboço / reboco resistente à pressão d'água. 

Celular: emboço / reboco de propriedades especiais para aderir diretamente sobre concreto ou alvenaria. 
Os tipos de emboço / reboco, consideradas as características de acabamento da superfície, são os seguintes: 

Raspado: emboço / reboco desempenado que, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, tem seu acabament 
final obtido por raspagem a serra. 

Acamurçado: emboço / reboco com acabamento áspero, acamurçado obtido com desempenadeira de madeira 
espuma de borracha. 

so a Colher: emboço / reboco com acabamento alisado a desempenadeira de aço, de modo a proporciona: 
superfície inteiramente lisa e uniforme. 

Lavado a Ácido: emboço / reboco desempenado que, após curado, é lavado com solução de água e ácido, par; 
remoção da nata superficial própria dos aglutinantes. 

Projetado: emboço / reboco com acabamento granulado, fino ou grosso, com função de revestimento rústico, tend 
sua aplicação executada, preferencialmente, com máquina aplicadora de argamassa. 

MÉTODO EXECUTIVO 

Fabricação 
As argamassas deverão ser misturadas até a obtenção de uma mistura homogênea. 
O cimento deverá ser medido em peso, 25 ou 50 kg por saco, podendo ser adotado volume correspondente a 17,8 
ou 35,7 litros, respectivamente. 
A  areia poderá ser medida em peso ou em volume, em recipiente limpo e íntegro, dimensionado de acordo com o se 
inchamento médio. 

quanddade de água será determinada pelo aspecto da mistura, que deverá estar coesa e com trabalhabilidad 
adequada à utilização prevista. 
Deverá ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessária para cada etapa, a fim de se evitar o início d 
seu endurecimento, antes do seu emprego. 
O procedimento para a execução das argamassas deverá obedecer o previsto na NBR 7200 - Revestimentos c 
paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. 

Fabricação em misturador mecânico 
A ordem de colocação no misturador deverá ser na seguinte: 
• Parte da água; 
• A areia; 
• Outro aglomerante, se houver; 
• Cimento e; 
• Resto da água com o aditivo, se for o caso. 

A mistura mecânica deverá ser contínua, não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos. 
A dosagem prevista, especificada pela proporção, deverá ser em volume seco e deverá ser obedecida rigorosamer 
para cada aplicação. 
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Fabricação manual 
A masseira destinada ao preparo das argamassas deverá encontrar-se limpa e bem vedada. A evasão de ági.  
acarreta a perda de aglutinantes, com prejuízos para a resistência, a aparência e outras propriedades dos rebocos. 
Para amassamento manual, a mistura deverá ser executada em superfície plana, limpa, impermeável e resistent 
seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado, com tempo mínimo de 6 minutos. 
A mistura seca de cimento e areia deverá ser preparada com auxilio de enxada e pá, até que apresente coloraç 
uniforme. Em seguida, a mistura será disposta em forma de coroa e adicionada a água no centro da cratera formad 
A mistura prosseguirá até a obtenção de uma massa homogênea, acrescentando-se, quando necessário, mais u 
pouco de água para conferir a consistência adequada à argamassa. 
Chapisco 
A argamassa de chapisco deverá ser preparada de acordo com as recomendações constantes nesta Especificação, 
seja, conforme os traços Ti (uma parte de cimento: três partes de areia média), T2 ou T3 (1 de cimento: 3 de are 
média + aditivo). O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida. 
Produtos adesivos poderão ser adicionados à argamassa de chapisco, para melhorar as condições de aderênc 
desde que compatíveis com o cimento empregado e com o material da base (Traço T2). 

—INara aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos 
quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência. 

Os processos para limpeza da base poderão ser os seguintes: 
• Para remoção de pó e de materiais soltos -Escovar e lavar a superfície com água ou aplicar jato de água s 

pressão. 
• Para remoção de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos - Escovar a superfície com soluç 

alcalina de fosfato trisódico (30g de Na3PO4 em um litro de água) ou soda cáustica, enxaguando, em seguida, co 
água limpa em abundância. Pode-se, ainda, saturar a superfície com água limpa, aplicar solução de áci 
muriático (5 a 10% de concentração) durante cinco minutos e escovar em abundância. 

Poderão ser empregados, na limpeza, processos mecânicos (escovamento com escova de cerdas de aço, lixamen 
mecânico ou jateamento de areia) sendo a remoção da poeira feita através de ar comprimido ou lavagem com ág 
em seguida. 
Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser pré-molhada suficientemente. 
A execução do chapisco deverá ser realizada através de aplicação vigorosa da argamassa, continuamente, sobre to 
a área da base que se pretende revestir. 
-quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura deverá ser feita através de umedeciment 

jeriódicos, estabelecidos pela Fiscalização. 

Emboço / Reboco 
A argamassa de emboço / reboco deverá ser preparada de acordo com as recomendações constantes ne5 
Especificação. 
O procedimento de execução deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos cc 
argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. 
A areia a ser utilizada deverá ser espalhada para secagem. Em seguida, será peneirada, utilizando-se peneiras cuj 
diâmetros serão em função da utilização da argamassa. 
A base a receber o emboço / reboco deverá estar regularizada. Caso apresente irregularidades superfici 
superiores a 10 mm, tais como depressões, furos, rasgos, eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria 
outras saliências, deverá ser reparada, antes de iniciar o revestimento. 
Os rasgos efetuados para a instalação das tubulações deverão ser corrigidos pela colocação de tela metál 
galvanizada ou pelo enchimento com cacos de tijolos ou blocos. 
O emboço / reboco deverá ser iniciado somente após concluídos os serviços a seguir indicados, obedecidos s 
prazos mínimos: 

24 horas após a aplicação do chapisco; 
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• 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 distânci; 
entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira, geralmente régua de alumínio, a ser utilizada. Nesse 
pontos, deverão ser fixados cacos planos de material cerâmico ou taliscas de madeira usando-se, para tantc 
argamassa idêntica à que será empregada no revestimento. 
Uma  vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento das faixas entre as taliscass  

empregando-se argamassa, que será sarrafeada, em seguida, constituindo as "guias" ou "mestras". 
A superfície deverá ser molhada e, a seguir, deverá ser aplicada a argamassa de emboço, com lançamento vigorosc 
com auxílio da colher de pedreiro ou através de processo mecânico, até o preenchimento da área desejada 
Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita a retirada do excesso e a regularização da superfície, peL 
passagem da desempenadeira ou régua. 
Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa, nos ponto 
necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície cheia e homogênea. 
Os emboços / rebocos só serão executados depois da colocação dos marcos das portas e antes da colocação d 

-lisares e rodapés. 
' J lançamento de argamassa com aditivo hidrófugo na masseira será objeto de cuidados especiais, no sentido d 
evitar-se a precipitação do hidrofugante. 
Como esse componente do reboco apresenta dificuldades em misturar-se com a água, o amassamento será enérgic 
de forma que haja homogeneização perfeita no produto final. 
Na aplicação do emboço / reboco hidrófugo será evitado o aparecimento de fissuras que venham a permitir que a 
águas pluviais atinjam a alvenaria. 
Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do emboço / reboco externo não será iniciada ou, caso já o tenh 
sido, será ordenada a sua interrupção. 
Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os emboços / rebocos externos executados em um 
jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos. 
As paredes destinadas a servir de substrato para laminados plásticos, placas de cortiça e pinturas a base de epóxi 
de poliuretano receberão emboço / reboco com argamassas pré-fabricadas (industrializadas). 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Controle do Chapisco 
argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida e ser constituída de areia, predominantemente gross 

- 	om dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm. 
O chapisco deverá apresentar espessura máxima de 5 mm, textura aberta com superfície irregular e descontínu 

' 	de forma a permitir a visualização de pequenas áreas da base. 

Controle do Emboço / Reboco 

A argamassa de emboço / reboco deverá ter consistência adequada ao uso, compatível ao processo de aplicaçã 
(manual ou mecânico), constituída de areia média, com dimensão entre 1,2 e 4,8 mm. 
O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá possuir textura e composiçã 
uniforme, proporcionar facilidade de aplicação manual ou por processo mecanizado. 
O aspecto e a qualidade da superfície final deverão corresponder à finalidade de aplicação e à decoraç 
especificada. 
As bases de revestimento deverão atender às condições de nivelamento, prumo e acabamento, fixadas pe 
especificação da Norma Brasileira NBR-7200. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Para fins de pagamento efetivamente, a unidade de medição dos emboços/rebocos e chapiscos será o meta 
quadrado real executado, descontando-se todos os vãos livres tais como, portas, janelas, aberturas ei 

DE 
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5.5 - REVESTIMENTO - REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE 

DEFINIÇÃO 

Compreende o fornecimento e o assentamento de azulejos e revestimento cerâmico de parede. 

MÉTODO EXECUTIVO 

Dez dias depois de curado o emboço, será iniciado o assentamento do revestimento. 
O assentamento será procedido com o emprego de argamassa de alta o que dispensa a operação de molhar 
superfícies do emboço e do azulejo. 
A argamassa, assim preparada, será deixada para "descansar" por um período de 15 (quinze) minutos, após o q 

'•rá executado novo amassamento. 
emprego da argamassa deverá ocorrer, no máximo, até 2 horas após o seu preparo, sendo vedada nova adição c 

água ou de outros produtos. 
A argamassa será estendida com o lado liso de uma desempenadeira de aço, numa camada uniforme e de 3,0 a 4, 
mm. 
Com o lado dentado da desempenadeira, serão formados cordões que possibilitarão o nivelamento dos azulejos c 
ladrilhos. 
Com esses cordões ainda frescos, será efetuado o assentamento, batendo-se as peças uma a uma. A espessura final c 

camada entre o revestimento e o emboço, será de 1,0 a 2,0 mm. 
Quando necessário, os cortes e os furos nas peças, para passagem de instalações, serão feitos com equipameni 
próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. As bordas de corte deverão ser esmerilhadas c 
forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. 

1. Espalhamento da argamassa de assentamento com desempenadeira de aço. 
2. Formação dos cordões com o lado dentado da desempenadeira. 
3. Demarcação de gabarito para o assentamento das peças 
Assentamento das peças. 
Assentam-se, inicialmente, as peças da primeira faixa horizontal e da primeira vertical. 

n seguida, complementa-se a área definida entre estas faixas. 

Obs.: As espessuras regulares das juntas serão garantidas através de espaçadores apropriados. 

Rejuntamento 
Espalhamento da pasta de rejuntamento. Limpeza da pasta. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Controle de execução 

Azulejos, cerâmicas 
Não poderão ser observados desvios de prumo e nivelamento superiores a 3 mm/m. 
Após a cura da argamassa de assentamento, as peças deverão ser batidas especialmente em seus cantos, devendo s 
substituídas aquelas que soarem ocas. 
Peças quebradas em suas bordas, defeituosas ou com cortes e furos para passagem de instalações efetua 
manualmente também serão substituídas. 
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CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços serão pagos por metro quadrado (m2) de revestimento executado e aceito pela Fiscalização. 

5.6 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO CO 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 

DEFINIÇÃO 

O peitoril é um componente fixado na base de esquadrias e tem como principal função proteger a alvenaria  1 

infiltração de água, além de proporcionar melhor acabamento.  
MÉTODO EXECUTIVO 

- Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avanços do peitoril; 
Limpar a superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre de irregularidades, poeira ou outros materi; 

que dificultam a aderência da argamassa; 
- Molhar toda a superfície utilizando broxa; 
- Aplicar argamassa no substrato e na peça de mármore/granito e passar desempenadeira dentada; 
- Assentar, primeiramente as peças das extremidades e conferir nível e prumo; 
- Esticar a linha guia para assentamento das demais peças; 
- Repetir o procedimento de assentamento das peças até completar o peitoril; 
- Quando necessário, efetuar corte da peça com serra circular adequada para mármores e granitos; 
- Conferir alinhamento e nível; 
- Fazer o acabamento da parte inferior do peitoril; 
- Proteger o peitoril com madeirite ou similar para não ser danificado durante a execução da fachada. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Controle de execução 

Não poderão ser observados desvios de prumo e nivelamento superiores a 3 mm/m. 
--,,---Peças quebradas em suas bordas, defeituosas ou com cortes e furos para passagem de instalações efetua 

manualmente também serão substituídas. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços serão pagos por metro executado e aceito pela Fiscalização. 

5.7 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM 

DEFINIÇÃO 

Peça de algum material resistente (granito ou mármore) para colocar em portas. É um objeto que aju 
claramente na composição estética e acabamento dos cômodos. 

MÉTODO EXECUTIVO 

- Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avanços da soleira; 
- Limpar a superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre de irregularidades, poeira ou outros materi 
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que dificultam a aderência da argamassa; 
- Molhar toda a superfície utilizando broxa; 
- Aplicar argamassa no substrato e na peça de mármore/granito e passar desempenadeira dentada; 
- Assentar, primeiramente as peças das extremidades e conferir nível e prumo; 
- Esticar a linha guia para assentamento das demais peças; 
- Repetir o procedimento de assentamento das peças até completar a soleira; 
- Quando necessário, efetuar corte da peça com serra circular adequada para mármores e granitos; 
- Conferir alinhamento e nível; 
- Fazer o acabamento da parte inferior da soleira; 
- Proteger a soleira com madeinte ou similar para não ser danificado durante a execução da fachada. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Controle de execução 

- 	ão poderão ser observados desvios de prumo e nivelamento superiores a 3 mm/m. 
Peças quebradas em suas bordas, defeituosas ou com cortes e furos para passagem de instalações efetuad 
manualmente também serão substituídas. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços serão pagos por metro executado e aceito pela Fiscalização. 

6 	-PISOS 

6.1 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

DEFINIÇÃO 

Compreende o fornecimento e assentamento de pisos cerâmicos, deverá apresentar PEI conforme especificado cii 
projeto. 

MÉTODO EXECUTIVO 

• Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com 
lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilit 
a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com a 
condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada; 

• Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos; 
• Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com marteli 

de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podend 
ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados; 

e 

	

	Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntarnento com auxilio d 
uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem; 

• Limpar a área com pano umedecido. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

7 
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Os pisos cerâmicos deverão ser bem cozidos, apresentar massa homogênea, coloração uniforme e ser planos 
Deverão ser rejeitadas as peças empenadas, trincadas, desbeiçadas ou com superfícies defeituosas. 

Resistência 

Os pisos são classificados, quanto à sua resistência ao desgaste, pela Classe de Circulação do ambiente onde será( 
assentados, ou seja: 
• Classe 1 ou PEI 1 - Tráfego leve. Ambientes onde se caminha geralmente com chinelos ou pés descalços com( 

banheiros e dormitórios residenciais. 

• Classe 2 ou PEI 2 - Tráfego médio. Ambientes onde se caminha geralmente com sapatos. Estão nesta class 
todas as dependências residenciais, com exceção das cozinhas e entradas. 

• Classe 3 ou PEI 3 - Tráfego médio-intenso. Ambientes onde se caminha geralmente com alguma quantidade d 
sujeira abrasiva tais como (cozinhas, corredores, quintais, terraços etc.). 

- 	e  Classe 4 ou PEI 4 - Tráfego intenso. Uso não residencial, em locais de tráfego permanente de pessoas tai 
como restaurantes, lojas, salas de trabalho e locais de acesso público. 

• Classe 5 ou PEI 5 - Tráfego super intenso. Uso não residencial, em locais de tráfego intenso de pessoas ou er 
ambientes industriais. Estão neste grupo os pisos em aeroportos, fábricas, shopping centers, restaurantes 
cozinhas industriais, áreas de estacionamento etc. 

Quando do recebimento da pavimentação com pisos de cerâmicos prontos deverão ser observados: 
• A limpeza; 
e  O rejuntamento; 
e  As espessuras das juntas de dilatação; 
• Os testes de elasticidade; 
• Os níveis; 
• Os caimentos e o 
• Acabamento superficial. 

-s superfícies deverão apresentar-se perfeitamente planas, evitando-se ressaltos de um ladrilho em relação ac 
utro. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m2) de piso efetivamente executado e aceito pela Fiscalização. 

6.2  - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

DEFINIÇÃO 

Compreende piso executado com cimento, adesivo e água. 

MÉTODO EXECUTIVO 

- Sobre o contrapiso limpo e nivelado, definir os pontos de nível e assentar as juntas plásticas com a própria 
argamassa do piso; 

22 
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- Lançar e espalhar a argamassa traço 1:3, procurando obter o máximo de adensamento contra a base; 
- Nivelar com sarrafo e desempenar com desempenadeira de madeira, efetuar o polvilhamento de cimento e 
alisar com desempenadeira de aço, de modo a obter uma camada superficial de pasta de cimento de lmm. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

A superfície do cimentado, salvo quando expressamente e diverso, será executado em pano úmido. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m2) de piso efetivamente executado e aceito pela Fiscalização. 

7  -COBERTURA 

- TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
ARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

DEFINIÇÃO 

Consiste no fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos para a execução de estruturas de para a 
cobertura de edificações. 

MÉTODO EXECUTIVO 

Estrutura de Madeira 

A estrutura do madeiramento do telhado será executada de acordo com o projeto e totalmente em madeira de lei. 

As partes essenciais das estruturas como as treliças, constarão sempre de peças escolhidas de uma mesma espécie 
vegetal. 

-\s peças de madeira cujas seções transversais possuam a maior dimensão menor ou igual a 3» só poderão ser 
nendadas sobre um apoio. 

Todo o madeiramento, antes de ser levado para a cobertura, será imunizado com aplicação, por imersão, de mistura 
de Carbolineum (VEDACIT), ou similar, com querosene, na dosagem de 1:8. 

Poderá ser utilizado outro tipo de tratamento indicado no projeto executivo. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Estrutura de Madeira 

As madeiras para coberturas deverão ter peso específico entre 700 kg/m3 e 1200 kg/m3. 

Serão bem secas, seja por exposição demorada ao 
ar ou por processo acelerado, em estufa, isentas de carunchos e brocas, sem nós ou fendas, manchas de podridão, 
quinas mortas, rachaduras de qualquer natureza, fibras arrancadas ou partes de alburnes de cor contrastada que 
comprometam a sua resistência ou durabilidade. 

DE 

- 
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UMIDADE DE EQUILÍBRIO DA MADEIRA 

A madeira é um material higroscópico, isto é, possui a habilidade de tomar ou ceder umidade em forma de vapor. 
Quando úmida, geralmente perde vapor d'água para a atmosfera, e quando seca, pode absorver vapor d'água de 
ambiente que a rodeia. 

Existe uma situação em que a madeira não perde nem absorve água do ar. Isto ocorre quando a umidade de 
madeira está em equilíbrio com a umidade relativa do ar (UR), o que é denominado Umidade de Equilíbrio da 
Madeira (UEM). É, portanto, a umidade que a madeira atinge, numericamente, após um longo período de tempo 
exposta a um ambiente com uma dada temperatura e umidade relativa. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

.,, --Os serviços serão medidos pelas áreas de projeção horizontal (área delimitada pelas linhas da projeção do 
elhado), em metros quadrados, conforme dimensões do projeto. 

7.2 - TEL}IAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL 

DEFINIÇÃO 

Compreende o fornecimento e assentamento ou fixação de telhas sobre madeiramento, vigas de concreto, madeira 
ou metálicas, com função de cobertura ou fechamento lateral de edificações. 

Telhas Cerâmicas Plan 
São fabricadas em pequenas olarias ou em instalações industriais, a partir da mistura de argilas, tendo suas 
características ligadas ao tipo de material de origem e ao tipo e duração do cozimento utilizado. 

MÉTODO EXECUTIVO 

Telha Plan 

Fornecimento e assentamento ou fixação de telhas sobre madeiramento, vigas de concreto, madeira ou metálicas, 

com função de cobertura ou fechamento lateral de edificações; 

- O caimento mínimo aceitável para telhas tipo plan é de 35%; 

- A sobreposição mínima entre as telhas deverá ser de 10 cm; 

As cumeeiras deverão ser protegidas contra a entrada de água pela superposição de telhas com sua parte côncava 

voltada para baixo. A sobreposição das cumeeiras é de 7cm. A argamassa, de cimento e areia no traço 1:4, tem que 

ficar sempre protegida pela cumeeira, devendo ser de 3 a 4 cm de largura. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Considerações Gerais 

O telhamento da cobertura será executado em obediência aos detalhes constantes no projeto. 

Na obra, deverá haver uniformidade quanto à procedência de um mesmo material, evitando tonalidades ou 
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Telha Plan 

As telhas cerâmicas deverão possuir, na sua face interna, a gravação do seu fabricante em baixo relevo com o 
nome e a cidade de origem. 
As telhas deverão ter sonoridade firmemente aguda, quando submetidas ao toque e possuirão aspecto visual 
uniforme, quanto a queima. Não poderão apresentar defeitos de fabricação como fissuras ou arestas imperfeitas. 

Não serão aceitas telhas cerâmicas com arestas desalinhadas, quebradiças ou quebradas, salvo em pequenas 
quantidades que não sejam representativas nem comprometam o lote objeto do fornecimento. 

Deverão ser impermeáveis não podendo apresentar gotejamentos ou vazamentos quando umedecidas. 

Antes da aquisição de telhas cerâmicas, a Contratada providenciará os seguintes testes a serem realizados em 
'nostras nos laboratórios considerados capacitados para a emissão de certificado de qualidade, a saber: 

• Determinação da absorção de água - NBR 8947; 

• Ensaio de impermeabilidade - NBR 8948; 

• Determinação da carga de ruptura á flexão - NBR 6462 e NBR 9602. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços serão medidos pelas áreas desenvolvidas, efetivamente executadas, em metros quadrados, conforme 
dimensões do projeto. 

8 	-  ESQUADRIAS 
8.1/8.2/8.3/8.4/8.5 - ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO, FERRO E VIDRO TEMPERADO/BLJNDEX 

DEFINIÇÃO 

Consiste no fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos para a execução e instalação de esquadrias 
de portas, janelas e balancins. 

Esquadrias de Madeira 
Acessórios e ferragens para esquadrias de madeira 

Caixilhana 
Para os fins desta especificação, serão considerados como caixilharia os perfis para engradamento, os batentes 
(caixões, meio caixões e caixilhos) e as guarnições, todos em madeira de lei. 

Caixões 
Possuem espessura igual ou superior a 3,5 cm e largura igual à largura da parede com os respectivos 
revestimentos. 

Meio Caixões 
Possuem espessura igual ou superior a 3,5 cm e largura igual a 8,0 cm ou metade da largura da parede com os 
respectivos revestimentos. 
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Caixilhos 
Produzidos industrialmente para obras de acabamento mais simples, possuem espessura igual ou superior a 3,5 
cm e largura igual a 7,0 cm. 

Guarnições 
Constituídas de réguas de madeira de lei com seção de 5,0 x 1,5 cm, aparelhadas, com quinas vivas levemente 
arredondadas, são também denominadas de alisares. Os caixões receberão dois jogos de alisares para 
acabamento; os meio caixões e os caixilhos somente receberão um jogo. 

Esquadrias de Alumínio 
As esquadrias de alumínio adonizado, deverão ser no tamanho e modelo, e com ferragem completa conforme 
especificado em projeto e/ou a critério da FISCALIZAÇÃO, podendo ser alterada ou modificada de acordo com a 
conveniência ou andamento das obras/serviços. 

'  -'squadrias de Vidro Temperado/Bhndex 
-  s esquadrias de Vidro Temperado/Blindex, deverão ser no tamanho e modelo, e com ferragem conforme 

especificado em projeto e/ou a critério da FISCALIZAÇÃO, podendo ser alterada ou modificada de acordo com a 
conveniência ou andamento das obras/serviços. 

Esquadrias de Ferro 
Todos os serviços de serralheria serão executados de acordo com a boa técnica para este tipo de trabalho, 
obedecendo rigorosamente as indicações e detalhes constantes dos desenhos e as especificações que 
acompanham os projetos. 

MÉTODO EXECUTIVO 

Esquadrias de Madeira 

Recebimento 
As esquadrias serão entregues nas dimensões do projeto com acabamento superficial liso, o que equivale a dizer 
que serão totalmente aparelhadas e lixadas. 

esquadrias de madeira serão inspecionadas, no recebimento, quanto à qualidade, ao tipo, à quantidade total, 
o acabamento, às dimensões e ao funcionamento. 

- 	Deverão, após a conferência e aprovação, receber uma demão de selador para madeira. 
-- Os batentes serão fornecidos montados no esquadro, travejados com sarrafos de madeira, inclusive com a 

respectiva esquadria, porta ou janela. Deverão possuir folga de 3 mm de cada lado, tornando-se desnecessário 
efetuar repasses com plainas. 
As portas serão fornecidas nas dimensões padrão ou de acordo com as dimensões do projeto, podendo ser semi-
ocas ou maciças. 

Armazenagem 
As esquadrias deverão ser armazenadas na posição vertical, sobre calços, e em local isento de cal, cimento, óleos, 
graxas, e barras de aço. 

Montagem 
Todos os montantes e quadros serão colados e deverão ser montados com sistema de encaixes tipo espiga, 
respectivos orifícios tarugados com a mesma madeira dos batentes, a ser fornecida pelo fabricante das 
esquadrias. 
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Recebimento 
As  esquadrias serão entregues nas dimensões do projeto com acabamento. 
AS  esquadrias serão fornecidas nas dimensões padrão ou de acordo com as dimensões do projeto. 

Armazenagem 
As esquadrias deverão ser armazenadas na posição vertical, sobre calços, e em local isento de cal, cimento, óleos, 
graxas, e barras de aço. 

Montagem 
As esquadrias deverão ser montadas por mão de obra especializada. 

Esquadrias de Vidro Temperado/Bhindex 

ecebimento 
s portas/janelas serão fornecidas nas dimensões padrão ou de acordo com as dimensões do projeto. 

Armazenagem 
As esquadrias deverão ser armazenadas na posição vertical, sobre calços, e em local isento de cal, cimento, óleos, 
graxas, e barras de aço. 

Montagem 
As esquadrias deverão ser montadas por mão de obra especializada. 

Esquadrias Ferro 
Os quadros serão perfeitamente esquadrilhados, tendo os ângulos soldados, bem esmerilhados ou limados, 
permanecendo sem rebarbas e saliências de solda. 
Os furos dos rebites e parafusos serão escariados e as rebarbas, devidamente lixadas e removidas. 
As ligações serão feitas por parafusos, rebites ou solda por pontos. Neste último caso, dos pontos de ligação serão 
espaçados de 8 cm, no máximo, havendo sempre ponto de amarração nas extremidades. 

Todas as peças desmontáveis, serão fixadas com parafusos de latão cromado ou niquelado quando fixarem peças 
m este acabamento. 

Colocação das Esquadrias 
Deverão ser atendidas as seguintes disposições: 
a) Colocação nos vãos e locais preparados, inclusive fixar os respectivos chumbadores e marcos; 
b) Nivelamento das esquadrias e o seu perfeito funcionamento, após a fixação definitiva; 

Os acessórios, ornatos e aplicações das serralherias, serão colocados após os serviços de argamassa e 
revestimentos ou devidamente protegidos, até que e conclua toda a obra. 
As serralherias serão entregues na obra, protegidas contra oxidação, dentro das seguintes condições: 

a) A superfície metálica será limpa e livre de ferrugem, quer por processos mecânicos, quer por processos 
químicos. 
b) A superfície levará uma demão de tinta composta de zarcão e óleo óxido vermelho chumbo e óleo de 
linhaça 	 recozido. 

b) As ferragens necessárias à fixação, colocação, movimentação ou fechamento das serralherias serão 
fabricadas ou fornecidas pelos serralheiros e, por eles colocadas. 

Salvo indicações em contrário todas as ferragens serão de latão natural, patinado ou cromado. 
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CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Controle da aquisição das esquadrias 

Esquadrias de Madeira 
Na fase de aquisição ou encomenda deverão ser verificados: 
• Se o fabricante utiliza madeiras de classificação recomendável para a fabricação de esquadrias; 
• Se for utilizada estufa no processo de secagem; 
• Se é feito tratamento anti-ataque de microorganismos. 

Deverá ser procedida uma avaliação de desempenho das esquadrias quanto aos seguintes aspectos funcionais: 
• Estanqueidade à água de chuva; 
• Estanqueidade ao ar; 
• Estanqueidade a insetos e poeira; 

-- 	. Isolamento sonoro; 
• Iluminação; 
• Ventilação; 

• Facilidade de manuseio; 
• Facilidade de manutenção; 
• Durabilidade,-

Resistência 
urabilidade;

Resistência aos esforços de uso; 
• Resistência a cargas de vento. 

Esquadrias de Alumínio 
As esquadrias de alumínio serão inspecionadas, no recebimento, quanto à qualidade, ao tipo, à quantidade total, 
ao acabamento, às dimensões e ao funcionamento. 

Esquadrias de Vidro Temperado/Blindex 
As esquadrias serão inspecionadas, no recebimento, quanto à qualidade, ao tipo, à quantidade total, ao 
acabamento, às dimensões e ao funcionamento. 
As esquadrias serão entregues nas dimensões do projeto, com certificado de qualidade do vidro temperado; 

Esquadrias de Ferro 

Todo o material a ser empregado devem ser de boa qualidade e sem defeito de fabricação, ou falhas na 
laminação. 
Todos os furos dos rebites ou dos parafusos devem ser escariados e as asperezas limadas. 

Todas as junções por justaposição, quer que sejam feitas por meio de parafusos, rebite ou soldas por pontos, 
devem ter os pontos de amarração espaçados em 8 cm no máximo, havendo sempre pontos de amarração nas 
extremidades. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Serão medidas as esquadrias entregues, assentadas e aceitas pela Fiscalização, completas, incluindo todos os 
acessórios e ferragens, conforme as unidades constantes em Planilha Orçamentária. 

9- PINTURA 

9.1 - SELADORACRÍLICO 
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DEFINIÇÃO 

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acn'lico utilizado para uniformizar a absorção e selar 
as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 

MÉTODO EXECUTIVO 

Inicialmente, deverá ser aplicada uma demão de líquido selador ou fundo preparador de paredes, evitando, assim, 
seu futuro descascamento. 

Observar se a superfície está limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. 
Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

'4cessórios 

Pincéis e Trinchas 
São utilizados na aplicação de esmaltes, tintas a óleo e vernizes. Suas medidas são expressas em polegadas, sendo as 
de ½" a 4", as mais utilizadas. Os maiores são utilizados para pinturas de planas e grandes (portas lisas etc.) e os 
menores, para superfícies irregulares, cantos e emendas. 

Para conservá-los, após sua utilização, devem ser passados sobre um jornal e lavados com um solvente tipo aguarrás. 
As cerdas devem ser arrumadas com um pente e umedecidas com óleo vegetal. Devem, então, ser guardados 
envoltos com papel impermeável. 
Rolos 

Podem ser de lã de carneiro ou acrílicas, de espuma ou espuma rígida, em diversos tamanhos. 
Os de lã são indicados para pintura de paredes com látex. Os de espuma, para pintura com tintas a óleo, esmalte ou 
verniz. Os rolos de espuma rígida destinam-se à aplicação de acabamentos texturizáveis. 
Na aplicação de látex, antes de utilizá-los, devem ser umedecidos com água sendo o excesso retirado, sacudindo-os e 
esfregando-os contra a parede. Após o uso, devem ser lavados com água e detergente. Na aplicação de esmalte ou 
tinta a óleo com rolos de espuma, estes devem ser limpos com solvente do tipo aguarrás após a utilização. 

'-  tandejas 
Também chamadas de caçambas de espuma, facilitam a molhagem do rolo de pintura. 

Lixas 
São ulili7adas para uniformizar as superfícies e aumentar a aderência das tintas. Existem quatro tipos de lixas, com 
diversas granulações: lixa para madeira, lixa para ferro, lixa para massa e lixa d'água. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Controle da execução 
Deverá ser dada especial atenção às superfícies muito absorventes, no que se refere ao seu selamento, pois um 
procedimento inadequado poderá gerar problemas na qualidade do acabamento. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços de aplicação de selador acrílico serão medidos pela área executada, em metros quadrados 
conforme dimensões do projeto. 
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9.2/9.6 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES E TETO, UMA DEMÃO 

DEFINIÇÃO 

Massa niveladora, aplicada antes da tinta de acabamento, conforme resultado desejado. 

MÉTODO EXECUTIVO 

• 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. 

Íxas 
São utilizadas para uniformizar as superfícies e aumentar a aderência das tintas. Existem quatro tipos de 
lixas, com diversas granulações: lixa para madeira, lixa para ferro, lixa para massa e lixa d'água. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Controle da execução 
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). 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços serão medidos pela área executada, em metros quadrados (m2), conforme dimensões do projeto. 

9.3/9.4/9.7 -  PINTURA 

DEFINIÇÃO 

Por definição, a tinta é uma composição química, pigmentada ou não, que se transformam em película sólida quando 
aplicada. 

MÉTODO  EXECUTIVO 

Pintura Acrílica 
Inicialmente, deverá ser aplicada uma demão de líquido selador ou fundo preparador de paredes, se a argamassa for 
fraca, pouco coesa, evitando, assim, seu futuro descascamento. 

Para fino acabamento, deverá ser aplicada massa acrílica, sempre em camadas finas. Quando seca, deverá ser lixada 
com lixa para massa no 100 a 180.0 pó deverá ser removido. 

Como medida de economia da tinta de acabamento, recomenda-se a aplicação de uma demão de líquido selador 
sobre a massa, para uniformizar a absorção. 
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As paredes existentes serão pintadas com tinta marca Verbras, especificação VERTEX LÁTEX ACRÍLICO, ou de 
acorod com a recomendação da FISCALIZAÇÃO. As partes soltas e mal adendas deverão ser eliminadas através 
de raspagem ou escovação da superfície, feito isso será aplicada uma camada de fundo preparador de paredes. As 
imperfeições serão corrigidas com massa pva latex e após será aplicada a pintura acrílica em um número de 02 
(duas) demãos. 

Pintura Pisos 
A pintura de pisos será executada com tinta marca VERBRAS, especificação Cimentados e pisos cinza, ou de acordo 
com determinação da FISCALIZAÇÃO. 

Acessórios para pintura 

Pincéis e Trinchas 
São utilizados na aplicação de esmaltes, tintas a óleo e vernizes. Suas medidas são expressas em polegadas, sendo as 
de ½" a 4", as mais utilizadas. Os maiores são utilizados para pinturas de planas e grandes (portas lisas etc.) e os 

-enores, para superfícies irregulares, cantos e emendas. 

Rolos 
Podem ser de lã de carneiro ou acrílicas, de espuma ou espuma rígida, em diversos tamanhos. 
Os de lã são indicados para pintura de paredes com látex. Os de espuma, para pintura com tintas a óleo, esmalte ou 
verniz. Os rolos de espuma rígida destinam-se à aplicação de acabamentos texturizáveis. 
Na aplicação de látex, antes de utilizá-los, devem ser umedecidos com água sendo o excesso retirado, sacudindo-os e 
esfregando-os contra a parede. Após o uso, devem ser lavados com água e detergente. Na aplicação de esmalte ou 
Unta a óleo com rolos de espuma, estes devem ser limpos com solvente do tipo aguarrás após a utilização. 

Espátulas 
São usadas para a remoção de tintas velhas e para aplicação de massa. São fabricadas em vários tipos e tamanhos. 

Desempenadeira de aço 
São usadas na aplicação de massa corrida, massa acrílica e argamassa em grandes áreas. 

Bandejas 
Também chamadas de caçambas de espuma,fadlitam a molhagem do rolo de pintura. 

- 
Lixas 
São utilizadas para uniformizar as superfícies e aumentar a aderência das tintas. Existem quatro tipos de lixas, com 
diversas granulações: lixa para madeira, lixa para ferro, lixa para massa e lixa d'água. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Controle da execução 
A pintura somente poderá ser iniciada após a cura completa do reboco, ou seja, no mínimo 1 mês após sua 
conclusão, o que evitará problemas futuros de "eflorescência", de "calcificação" e de «desagregamento". 
Deverão ser evitadas as diluições em excesso, em desacordo com o recomendado nas latas, pelos fabricantes, o 
que torna a espessura do filme inferior ao ideal, além de causar problemas de escorrimento. A diluição, quando 
ocorrer, deverá ser feita com solventes adequados ao tipo de tinta utilizado. 
A homogeneização da tinta, antes da aplicação, deverá ser feita com cuidado, para que não venham a ocorrer 
problemas de cobertura deficiente devido à má distribuição do pigmento. 
Deverá ser dada especial atenção às superfícies muito absorventes, no que se refere ao seu selamento, pois um 
procedimento inadequado poderá gerar problemas na qualidade do acabamento. 
Não serão permitidas pinturas em dias chuvosos, pois o excesso de umidade e as temperaturas muito baixas 
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que o solvente evapore, causando problemas de secagem retardada. 
paredes pintadas com tinta látex, só poderão ser lavadas vinte dias após a pintura, 
se encontra completamente formada. Deverão ser utilizados, apenas, água e sabãc 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços de pintura com PVA látex serão medidos pela área executada, em metros quadrados (m2 j, 
conforme dimensões do projeto. 

9.5 - ESMALTE SINTÉTICO 

DEFINIÇÃO 

.Compreende o fornecimento de materiais e a execução de pintura de paredes, tetos e esquadrias de madeira 01. 

aietal com tintas a base de resinas alquídicas, na forma de esmaltes e tintas a óleo. 

Por definição, a tinta é uma composição química, pigmentada ou não, que se transformam em película sólida quandc 
aplicada. 
A tinta a ser aplicada será da marca Verbras, especificação ESMALTE SINTÉTICO SECAGEM RÁPIDA STANDARD. 

MÉTODO EXECUTIVO 

Aplicação de tinta esmalte ou óleo sobre madeira nova 
A superfície deverá ser lixada com lixa para madeira n° 80 ou 100. 
O pó será removido com um pano embebido em aguarrás. 
Será aplicada uma demão de fundo nivelador branco fosco, que permite um bom lixamento, uniformização da 
superfície e economia da tinta de acabamento. 
Após seca, a superfície será novamente lixada, com lixa para madeira n° 120 e o pó removido. 
Para acabamento fino, deverá ser aplicada massa a óleo, seguida de lixamento com lixa para madeira n° 100 e 
limpeza do pó. 

.Será aplicada nova demão de fundo nivelador branco fosco, seguido de novo lixamento com lixa para madeira n0 
120 e de limpeza do pó com pano embebido em aguarrás. 
A tinta esmalte ou a óleo será aplicada, deixando-se secar e executando lixamentos entre as demãos. 

Aplicação de tinta esmalte ou óleo sobre metais ferrosos novos 
Caso a peça esteja pintada com primer de serralheiro, este deverá ser eliminado com removedor. Os pontos de 
ferrugem deverão ser eliminados através de lixamento e lavagem com aguarrás. 
Após seca a superfície, será aplicada uma demão de zarcão. 
Outra vez seca a superfície, esta deverá ser lixada com lixa de ferro no 150. 
O pó será removido com um pano embebido em aguarrás e a tinta de acabamento será, por fim, aplicada. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Controle da execução 
A pintura com tinta esmalte ou a óleo somente poderá ser iniciada após a cura completa do reboco, ou seja, no 
mínimo 1 mês após sua conclusão, o que evitará problemas futuros de "eflorescência", de "calcificação" e de 
"desagregamento". 
Deverão ser evitadas as diluições em excesso, em desacordo com o recomendado nas latas, pelos fabricantes, o 
que torna a espessura do filme inferior ao ideal, além de causar problemas de escorrimento. A diluição, quando 

32 
Rua Dom Pedro II, s/n - Centro- CEP: 68.670-000 - CNPJ: 05.196.563/0001-10 - Buaru/ Pará 



PREFEITURA 0  

?   BLJJARV 
GOQ do PrOO 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 

DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONVÊNIOS 	Rubrica 

CNP)- 05.196.563/0001-10 
ocorrer, deverá ser feita com solventes adequados ao tipo de tinta utilizado. 
A homogeneização da tinta, antes da aplicação, deverá ser feita com cuidado, para que não venham a ocorrer 
problemas de cobertura deficiente devido à má distribuição do pigmento. 

Deverá ser dada especial atenção às superfícies muito absorventes, no que se refere ao seu selamento, pois um 
procedimento inadequado poderá gerar problemas na qualidade do acabamento. 
Não serão permitidas pinturas ou repinturas sobre metais protegidos por  zarcão  por mais de uma semana, pois 
decorrido este prazo, a aderência da 
tinta de acabamento ficará prejudicada. 
Não serão permitidas pinturas em dias chuvosos, pois o excesso de umidade e as temperaturas muito baixas 
(abaixo de 15o C) impedem que o solvente evapore, causando problemas de secagem retardada. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços de pintura em esmalte sintético serão medidos pela área executada, em metros quadrados (m2), 
onforme dimensões do projeto. 

10-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

10.1 - PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 
1OA/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

DEFINIÇÃO 

Compreende serviços de pontos de instalações elétricas de iluminação e tomadas. 

MÉTODO EXECUTIVO 

Fases da execução: 

Inicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico; 
- 

	

	Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no local 
definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a fixação auxiliar com arame recozido (quando 
instalado na laje) ou utilizando abraçadeiras (quando instalado na parede); 
• Após a marcação da caixa octogonal 3" x 3", com nível para deixá-la alinhada, faz-se a fixação da caixa na forma 
e a conexão com os eletrodutos, antes da concretagem; 
• Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo com marcação prévia 
utilizando marreta e talhadeira; 
• Após a marcação da caixa retangular 4" x 2", com nível para deixa-la alinhada, e a furação do local, abre-se o 
orifício na caixa para passagem do eletroduto e o conecta à caixa no local definido; 
• Lança-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as superfícies que 
sofreram chumbamentos; 
• Após o eletroduto já estar instalado no local definido, faz-se a junção das pontas dos cabos elétricos com fita 
isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 
eletrodutos até chegar à outra extremidade; 
• Utilizando os trechos de cabos elétricos disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos 
aos interruptores e à tomada (módulo). Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa 
elétrica e coloca-se o espelho no suporte. 
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CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Atendimento às normas: 
• NBR NM 247-3:2002 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 
inclusive Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD). 
• NBR 280:2011 - Condutores de cabos isolados 
• NBR 5111:1997 - Fios de cobre nus, de seção circular, para fins elétricos. 
• NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão 1 - Proteção e segurança 
• NBR 13248:2014 - Cabos de potência e condutores isolados sem cobertura, não halogenados e com baix; 
emissão de fumaça, para tensões até 1 KV - Requisitos de desempenho. 
• NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada 
Padronização 
• NBR 15465:2008 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitas d 
desempenho 
. NBR 15715:2009 - Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infraestrutura de cabos de energia 
.elecomunicações - Requisitas 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição será de acordo com as unidades constantes da planilha orçamentária e aceite da Fiscalização. 

10.2 - PONTO DE  LUZ /FORÇA (C/ TUBUL., CX., FIAÇÃO) ATÉ 200W 

DEFINIÇÃO 

Compreende instalações elétricas conforme a norma NBR-5410 da ABNT, Instalações elétricas de baixa tensão, 
bem como padrões e procedimentos da concessionária local., garantindo assim a segurança de pessoas e 
animais, o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens. 

MÉTODO EXECUTIVO 

-- Os serviços de Instalações serão executados segundo as especificações e diretrizes da ABNT, observando-se 
exigências e padrões da concessionária local sendo de responsabilidade da empresa contratada. 
Nos pontos de força monofásicos e trifásicos que foram previstos no projeto, deverão ser deixadas caixas de 
passagem com tampa. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal especializado, que já tenha executado obras similares, 
ficando a CONTRATADA responsável pela equipe indicada. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição será por unidade executada. 

10.3 - LUMINÁRIAS INTERNAS E EXTERNAS 

DEFINIÇÃO 
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Consiste no fornecimento e instalação de luminárias internas e externas deverão ser instaladas com suas respectivas 
lâmpadas (incandescentes, fluorescentes, mistas e a vapor de mercúrio) e seus reatores. 

Os materiais, seus modelos estão definidos no projeto. 

MÉTODO EXECUTIVO 

A montagem seguirá as orientações do fabricante e do projeto. 

Basicamente, compreenderá: 

• A locação conforme projeto; 

- 	• A fixação da luminária na forma indicada no projeto; 

• A ligação elétrica da mesma às bases do reator, quando houver; 

• A instalação das lâmpadas e reposição de forro, se houver; 

• O teste de funcionamento. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Controle do material 

As luminárias, sejam para lâmpadas fluorescentes ou incandescentes, mistas ou a vapor de mercúrio obedecerão 
às Normas pertinentes da ABNT, tendo resistência adequada e possuindo espaço suficiente para permitir as 
ligações necessárias. 

Além do aspecto estético desejado, serão observadas as recomendações a seguir: 
• Todas as peças de aço das luminárias serão protegidas contra corrosão, mediante pintura, esmaltação, 

zincagem ou outros processos equivalentes; 

• As peças de vidro das luminárias deverão ser montadas de forma a oferecer segurança, tendo espessura 
adequada e arestas expostas lapidadas, de forma a evitar cortes quando manipuladas. 

• As luminárias destinadas a embutir deverão ser construídas de material incombustível e que não seja 
danificado sob condições normais de serviço. Seu invólucro deverá abrigar todas as partes vivas ou 
condutores de energia, condutos e porta-lâmpadas, permitindo-se, porém, a fixação de lâmpadas e "starters» 
na sua face externa; 

• Luminárias destinadas a funcionar em locais úmidos, deverão ser construídas de forma a impedir a 
penetração de umidade em eletroduto, porta-lâmpadas e demais partes elétricas. Não se devem empregar 
materiais absorventes nesses aparelhos; 

o  Toda luminária deverá apresentar, em local visível, as seguintes informações: 

• Nome do fabricante ou marca registrada; 
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Tensão de alimentação. 

Potências máximas dos dispositivos que nele podem ser instalados (lâmpadas, reatores, etc.); 

Controle da instalação 

A montagem deverá estar rigorosamente de acordo com o projeto e as especificações do fabricante. 

Antes da energização deverá ser verificada a situação das ligações e, após, se foco e luminosidade estão de acordc 
com o projetado, com o auxílio de um luxímetro. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição será por unidade (und) instalada, testada e aceita pela Fiscalização. 

pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

11-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

11.1 - PONTO DE ÁGUA - TUBOS E CONEXÕES 

DEFINIÇÃO 

Compreende diversos serviços envolvidos para execução das instalações hidráulicas (tubos e conexões). 

MÉTODO EXECUTIVO 

Execução de marcação para rasgo. 
Execução do corte da alvenaria de acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira. Os cortes devem 
ser gabaritados tanto no traçado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos não sejam forçados a 
fazer curvas ou desvios. No caso de cortes horizontais ou inclinados, recomenda-se que o diâmetro de qualquer 
tubulação não seja maior do que um terço da largura do bloco. 

--. 	s materiais devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com 
solução desengordurante das superfícies a serem soldadas. 
Limpar a ponta e a bolsa dos materiais com solução limpadora. 
O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta ou extremidade do tubo (camada 
mais espessa). 
Para o tubo, encaixar a ponta na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. Manter a junta sobre pressão manual por 
aproximadamente 5 minutos. 
Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. 
Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos 
Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às pressões de serviço ou ensaios de 
estanqueidade e obstrução. 
Para o chumbamento linear, lançar a argamassa por sobre o rasgo até sua total cobertura 
Cobrir toda a extensão dos trechos de rasgo de tubulação. 
Desempenar as superfícies que sofreram chumbamentos. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

• Observação das seguintes normas: 
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• NBR 5626: 1998 - Instalação predial de água fria. 
• 0 ONBR 7372: 1982 - Execução de tubulações de pressão - PVC rígido com junta 
• soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha. 
• OONBR 15704-1: 2011: Registro - Requisitos e métodos de ensaio Parte 1: Registros 
• de Pressão. 
• MENBR 15705: 2009: Instalações Hidráulicas Prediais - Registro de Gaveta - 
• Requisitos e Métodos de Ensaio. 
• MONBR 8133: 2010: Rosca para tubos onde a vedação não é feita pela rosca - 
• Designação, dimensões e tolerâncias. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Para fins de pagamento, a medição será feita de acordo com as unidades constantes da planilha orçamentári 
testada e aceita pela FISCALIZAÇÃO. 

1.2/1t3/11.4/11.5/11.6/1i.7  -  CAIXAS 

DEFINIÇÃO 

Consiste na execução das caixas de inspeção nas redes domiciliares de esgoto e nas ligações dos ramais aos coletore 
de esgoto. 

Constituem caixas de inspeção: 
• As caixas de reunião ("CR") do esgoto primário nas instalações sanitárias domiciliares; 

• As caixas destinadas à retenção de gordura ("CG") nas instalações domiciliares; 

• As caixas de passagem de passeio ("CF') das redes secundárias de ligação dos ramais de esgoto, destinadas a 
permitir o acesso para manutenção ou a mudança de direção da rede. 

MÉTODO EXECUTIVO 

Caixas de Reunião ("CR") 

Terão dimensões internas, em planta, previstas em projeto. 

O fundo, que corresponde à fundação da caixa, será constituído por uma camada de concreto simples com 10,0cm d€ 
espessura e fck = 13,5 MPa. 

As paredes da caixa serão em alvenaria de tijolos cerâmicos de 1 / 2 vez assentados com argamassa traço T5 (1:4:2 
de cimento, areia e arenoso). 

Internamente, serão rebocadas com argamassa traço Ti (1:3 de cimento e areia) e terão as paredes revestidas com 
argamassa, também no traço T5. O fundo terá um enchimento com declividade no sentido da tubulação efluente € 
acabamento liso. 
Este enchimento será executado com argamassa traço T3 (1:3 de cimento e areia + VEDACIT). 

A tampa será em concreto armado fck = 13,5 MPa, 

Caixas de Gordura (CG") 
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Serão executadas com dimensões, forma e acabamentos idênticos aos das Caixas de Reunião. 

Deverão possuir uma chicana intermediária, executada em concreto armado, destinada a conter as graxas 
gorduras. Sua função é conter tais materiais, evitando que os mesmos acessem a fossa ou a rede coletora de esgoto. 
provoquem entupimentos. 

A partir do início de seu funcionamento, deverão ser inspecionadas regularmente e limpas, pelo menos, 1 vez a ca 
30 dias. 

Caixas de Passagem de Passeio 

As Caixas de Passagem de Passeio terão dimensões internas variáveis, de acordo com seu tipo, e especificações c 
construção das paredes e fundo análogos às das Caixas de Reunião. 

.-. tampa deverá ser executada com concreto fck = 15 MPa e terá uma espessura de 7cm. 

Considerações Gerais 

Todas as caixas CR, CG e CP serão revestidas externamente com reboco, executado com argamassa traço Ti (1:3 d 
cimento e areia). 

• No caso de base de caixa, especificada com concreto simples fck = 13,5 MPa e espessura de 10 cm, esta poderá sei 
substituída pela utilização de uma tampa em concreto armado, tendo-se o cuidado de se indicar, com clareza,  2 

face superior da placa (por exemplo, adoção de uma marca "LADO PARA CIMA"), para que se tenha a certeza de 
que a ferragem positiva fique posicionada corretamente, isto é, para baixo. 

Quando se tratar da execução de caixas de passeios, deverão ser providenciados todos os arremates a sua volta, de 
maneira a evitar infiltrações e desmoronamentos dos pavimentos existentes. 

cRrrÉRlos DE CONTROLE 

medidas das caixas/fossa/sumidouro serão sempre referidas às dimensões internas, de acordo o projeto. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição será efetuada por unidade, conforme seu tipo, pronta, com a respectiva tampa e arremates, e aprovada 
pela FISCALIZAÇÃO. 

11.8 - PONTO DE ESGOTO - TUBOS, CONEXÕES 

DEFINIÇÃO 

Compreende o fornecimento e o assentamento de tubos, conexões de PVC, marca Tigre ou similar, destinados às 
instalações prediais de esgoto sanitário, conforme especificado em projeto. 

Terminologia 

Esgoto Secundário 
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Compreende o conjunto de canalizações e peças de utilização às quais os gases provenientes do coletor público n 
têm acesso, ou seja, são as canalizações responsáveis pela coleta das descargas nos pontos de utilização (tais coir 
pias,  lavatórios, mictórios etc) e sua condução até as caixas sifonadas, ralos sifonados, sifões e demais desconectore 

Esgoto Primário 

Compreende o conjunto de canalizações às quais os gases provenientes do coletor público têm acesso, ou seja, são a 
canalizações horizontais e verticais responsáveis pela condução das descargas dos desconectores até o coleto 
público. 

Desconectores 

São peças sanitárias que impedem a passagem de gases da rede coletora para o interior da edificação, tais como 
caixas sifonadas, ralos sifonados, sifões etc. 

-MÉTODO EXECUTIVO 

Tubos e Conexões com Ponta e Bolsa para Soldar 

Procedimentos de Montagem 

A ponta e a bolsa dos tubos serão limpas. 

Em seguida, a bolsa e a ponta deverão ser lixadas até que seja retirado todo o brilho. 

Ponta e bolsa deverão ser novamente limpos, eliminando-se todo vestígio de sujeira ou gordura 

Na ponta do tubo, será marcada a profundidade da bolsa. 

A ponta do tubo será introduzida na bolsa, observando-se a marca referente à profundidade da bolsa. 

Tubos e Conexões com Ponta e Bolsa com Anel de Borracha 

'rocedimentos de Montagem 
A ponta e a bolsa dos tubos serão limpas, com pano ou estopa, tomando-se especial cuidado na virola, onde será 
alojado o anel. 

O anel será colocado na virola da bolsa. 

Na ponta do tubo, será marcada a profundidade da bolsa 

Deverá ser aplicada pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não será admitido o uso de óleo ou graxa, que 
poderão atacar o anel de borracha. 

A ponta do tubo será encaixada no fundo da bolsa e recuada 5mm, se a tubulação for exposta, e 2mm, se a tubulação 
for embutida, tendo como referência a marca feita anteriormente. 

Quando forem utilizadas conexões, a ponta da conexão deverá ser introduzida até o fundo da bolsa do tubo. Em 
instalações expostas, as conexões deverão ser fixadas com abraçadeiras, o que evitará deslizamentos 

Observação: 
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Quando houver necessidade de cortar um tubo, esta operação deverá ser perpendicular ao eixo do mesmo. Após 
corte, as rebarbas deverão ser removidas com uma rasqueta e a ponta do tubo será chanfrada. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Controle da Montagem 
Conformidade com o projeto A CONTRATADA deverá assegurar-se de que o traçado e o diâmetro das tubulaçõe 
sigam rigorosamente o previsto no projeto executivo. 

Declividade 

As declividades constantes no projeto deverão ser consideradas corno mínimas, devendo ser procedida um 
verificação geral dos níveis até a rede urbana, antes da instalação dos coletores. 

ara os ramais de descarga, a declividade mínima será de 2%. 

Juntas 

Nos tubos com anel de borracha, o acoplamento deverá ocorrer sem deslocamento do anel, de maneira a garantir 
a estanqueidade contra a infiltração de água e a penetração de raízes. 

Proteção da rede 

Durante a obra, as extremidades dos tubos deverão ser protegidas e vedadas até a montagem dos aparelhos 
sanitários. 
Verificação e Teste 
Com o acompanhamento da Fiscalização, todas as tubulações da instalação de esgoto sanitário primário serão 
testadas com água ou ar comprimido, sob a pressão mínima de 3,0 m de coluna d'água, antes da instalação dos 
aparelhos, e submetidas a uma prova de fumaça, sobre pressão mínima de 25,0 m de coluna d'água, depois da 
colocação dos aparelhos. Em ambas as provas, as canalizações deverão permanecer sob a pressão de prova 
durante 15 minutos. Os ensaios serão executados de acordo com o prescrito na N13-19/50. 

- 	RlTÉIuOs DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Para fins de pagamento, a medição será feita por unidade (un) executada, testada e aceita pela FISCALIZAÇÃO. 

12- LOUÇAS/METAIS E ACESSÓRIOS 

12.1/12.2/12.3/12.4/12.5/12.6/12.7/128/129/12.1O/12.11 - LOUÇAS/METAIS E ACESSÓRIOS 

DEFINIÇÃO 

Compreende os aparelhos sanitários, tanques, pias, cubas e seus respectivos pertences e acessórios, a serem 
instalados em observância às indicações do projeto e às recomendações do fabricante. 

MÉTODO EXECUTIVO 

Todos os aparelhos sanitários, tanques, pias, cubas e seus respectivos pertences e acessórios, serão instalados com 
maior esmero e em restrita observância às indicações do projeto, às especificações do memorial descritivo dos 
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serviços e às recomendações do fabricante. 

Louças 
Antes de iniciar os serviços de instalação das louças, a CONTRATADA deverá submeter à aprovação da Fiscli7aç 
os materiais a serem utilizados. 
Serviços: 
Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado. 
Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, conforme especificação do fabricante. 
Marcar os pontos para furação no piso. 
Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar. 
Instalar a caixa acoplada. • Rejuntar utilizando argamassa industriaiiada de rejuntamento flexível 

Tanques 
• Posicionar as peças, nivelar e marcar os pontos para furação. 
• Posicionar o tanque, parafusando nos locais marcados. 
• Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 

Cubas 
• Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plástica com auxílio de uma espátula 

.Metais e Acessórios 
Os metais e acessórios deverão, para sua colocação, obedecer às especificações do projeto. 
O encanador deverá proceder a remoção de todos os resíduos de argamassa, concreto ou outros materiais que 
porventura estejam presentes nas roscas e conexões das tubulações às quais serão conectados os metais sanitários. 
Deverá, também, proceder uma verificação visual quanto a possíveis obstruções nas tubulações e removê-las quando 
for o caso. 
Nas conexões de água deverá ser utilizada a fita veda rosca. Sua aplicação deverá ser efetuada com um mínimo de 02 
voltas  na conexão que possuir a rosca externa, sempre no mesmo sentido de giro para acoplamento. 
Nas conexões de esgoto deverá ser utilizado o anel de borracha, fornecido pelo fabricante da peça, visando a 
estanqueidade da ligação. 

CRITÉRIOS DE CONTROLE 

T1tes de iniciar os serviços de instalação das louças e metais, a CONTRATA DA deverá submeter à aprovação de 
FISCALIZAÇÃO os materiais a serem utilizados. 
Todos as peças serão instaladas de forma a permitir a sua fácil limpeza e/ou substituição. 
O perfeito estado de cada peça será cuidadosamente verificado antes de sua colocação, devendo ser ele novo e 
não se permitindo quaisquer defeitos decorrentes de fabricação, transporte ou manuseio inadequado. 
Todos os acessórios de ligação de água dos aparelhos sanitários, serão arrematados com canopla no acabamento 
indicado; e todos os metais desses aparelhos, bem como os de sua ligação, terão o acabamento especificado no 
memorial descritivo dos serviços. 
Nenhuma peça deverá estar conectada à tubulação de maneira forçada. Não será aceita a utilização de aderentes 
tipo epóxi ou silicone nas chumbações ou conexões. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os aparelhos sanitários (Vaso sanitário, lavatório, mictório, pia completa, tanques, acessórios e outros) serão 
medidos no local de aplicação, por peça montada, acabada, testada e aceita pela FISCALIZAÇÃO. 
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13— SERVIÇOS FINAIS 

13.1 — LIMPEZA FINAL DE OBRA 

DEFINIÇÃO 

A limpeza geral da obra busca a sua entrega em plenas condições de funcionamento. 

MÉTODO EXECUTIVO 

Todos os entulhos gerados pela execução da obra serão retirados pela empresa CONTRATADA, bem como a 
limpeza interna do prédio, como vidros, excesso de rejunte, manchas, salpicos de tinta e outros não especificados. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

s serviços aceitos serão medidos de acordo com a área (m2) efetivamente trabalhada. 

Antônio Osvaldo 
Cristo dos santos.- 

porAn6ndoCnt 
do Stos-En5,nh,iro 

Engenheiro Civil -  
doO22O11G l&O92O 

Crea: 26.81 8-D/PA -coo 
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SINAPI 11f2021 - SEDOP 09/2021 801 Serviços (94) 	30,50% Leis Sociais (S/o) 	11966% 

flEM CO» FONTE niuBosSERVIÇ0S wioa QUANT ¶? pymtj.ios oo 

• . ,. . 	. .. 	. 	. 	. 	..... 

1 1 10004 58001' 
PLACA DE OBRA (PAR). CONSTR.UCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, 
ADESWADA, DE 2,0 X 1,125 M 

m'  8,00 ES 448,56 	R5585,37 ES 3,512,22 1,81% 

1.2 98524 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DETERRENO n'  111,03 R52,70 R53,52 115391,21 0,20% 

TOITAL 	SIJBITEM 1.0 R$ 3.903,43 2,00% 

2 •. MDV1MEW0B88R0OA........................,. 	•.•- 	., 	.. 	..... 	. 	. 	. .:-- ... 	. 	. 

ai 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. m' 12.74 ES 101.80 ES 132.85 ES 1.602.50 0,87% 

12 94319 SINAPI 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA 

nD 51,25 ES 39,88 ES 52,04 ES 2,667,22 1,37% 

23 96995 510AM REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m' 9,55 ES 40.99 ES 53,49 11$ 310,85 0.26% 

TOTALF)OSUB3TF42,0 854.370.S7 2,50% 

3 &ra8'mRAs 

3.5 92439 SINAPI 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES. PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA. 14 U71I.TZAÇÕES. 

m3  116.30 ES 43,01 ES 56,13 155 6,527.69 3,35% 

3.6 92775 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM -MONTAGEM. 

kg 65.25 ES 18,31 ES 23,89 ES 1.559,12 8,80% 

3.7 92761 SINAPI 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM' MONTAGEM. 

kg 195,75 ES 14,96 ES 19.52 ES 3.021.59 1,06% 

3,3 9.4971 - SINAPI 
CONCRETO FCK 	25M PA. TRAÇO 1:2,3.2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1). 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L 

ID' 6.53 P5 498.12 ES 650.05 ES 4.2413S 2.18% 

3.9 101964 SINAPI LAJE PISE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA m' 84,60 R$ 155.39 ES 202,78 ES 17.15532 8,81% 

TOTAL O.ORM~O 533.3O5.47 27,10% 

4 

4.1 87523 
SINAPI9X14X19CM 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÃMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL 

A 6M' CO M VÃOS E ARGA MASSA D E ASSENTAM ENTo com P REPARO Em 

BETONEIRA. 

si' 114,47 ES 88,51 R$88,51 ES 10.131,44 5,20% 

TflTALDOSUBITEM 4.0 . 	ES 10,331,44 5,20% 

5 . 	
/ 	.................RFBTOS....................................... .....• 	... 	..,.•. 	

.• 	..., . 	.. 	. 	.. 	.-•.,.. 

5.1 87878 SINAPI 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. 
COM  COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL 

DI 432,48 ES 4,22 ES 5.51 R$2281,71 848,07%  

1.2 87530 SINAPI 
MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF,06/2014 

m' 214,50 ES 42,44 ES 55,38 R$ 11.879.91 4230,13% 

5,3 87532 SINAPI 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÃMICA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL APLICADO MAr4UALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. 14002 
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2E1OM2, ESPESSURA DE2OMM,COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_0612014 

m , ES 41,37   ES 5399  ' / ES .S59 8 16917036 - 	.  

5.4 90409 SINAPI 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

is' 77,96 lOS 34,93 ES 45.58 ES 3,553.70 1265,38% 

5,5 93393 SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20)120 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES, 

80,2? ES 49,75 ES 64,92 ES 5,203,18 185430% 

5.6 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO ou 	 COMPRIMENTO DE ATE
2M. ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITFVO. 

12.00 EX 110,21 ES 143,82 ES 0.725.89 614.55% 

5.7 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA !SCM is 4,80 R$ 57,97 RI 75,65 88363,12 129,30% 
TOTAL D0SUBFII5.0 8532.672,898532.672,898532.672,891478%  

.4 ................................ ......•- 	....;..'-.: 	........•. 	... 	.•. .•.. •. ... .. 

6.1 96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EU BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF08/2017 

is' 7,69 ES 17,42 ES 22,73 10$ 174,82 35,68% 

6.2 90930 SINAPI 
CONTRAPISI) ACÚSTICO EM AEGAMASSATRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADO EM ÂOFÁs SECAS, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA SCM.AF  07/2021 

rn' 101,57 R172,131  RI 95,02 ES 9.650.88 4729,90% 

6.3 87265 SINAPI 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20320 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 5 M' NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AP.06/2014 

is' 101,57 ES 60,26 10$ 78,64 ES 7.987,39 3914,62% 

6,4 94094 SINAPI 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO 1H LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 
CM, ARMADO. AF..07/2016 

is' 38,95 ES 109.41 R$ 142,78 P$5561128 2725,08% 

• . 	 . 	 TOTAL DO SIIBITEM 6.0 8523,374137 12100% 

7 

7,1 92541 SINAPI 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIFAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÃMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. 

is' 152,78 RI 67.69 15588,34 ES 13.495.89 6,93% 

7.2 94445 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA CERÁMICA CAPA-CANAL TIPO PI.AN, COM ATE 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

152,78 ES 36.09 ES 47,10 1557,196,55 3,70% 

73 961 11 1 	A P1 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/20171' 

is 16,58 R568,16 R$88,95 R$ 1.474,77 u,76% 

TOTALIIOWBETEM7.0 . 8522.166,21 11,38% 

1 	1 
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8.1 91.320 SINAPI 
MONTAGEM 

1111' DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 011 MÉDIA). PADRÃO 
POPULAR, 8IIX21OCM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS  

INSTALAÇÃO. 
und d E INSTALAÇÃO 00 BATENTE. SEM FECHADURA . FORNECIMENTO E  00 ES 5999$

, 

RS 78293
' 

RI 469761
' 

241, 

8.2 	91383 	SEDOP 	ESQUADRIA DE ALIJMINIO ADONIZADO BASCULANTE C/ VIDRO E FERRAGENS 	m 	13,20 	RI 641,22 	RI 83 79 	RI 11.045.66 	5,67% 6

at 
TOTA1,DO SUBETEM 8.0 	 $ 15.74327 	8.09% 

jIM 

9.1 	88485 	SINAPI 	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADORACRIUCO EM PAREDES. UMA DEMÃO. 	m 	292,46 	R52,11 	ES 2.75 	RI 805,30 	1,41% 

29246 	

, 

9.2 	88495 	SINAPI 	APLICAÇÃO E UXAMENTO DE MASSA LÂTEX EM PAREDES, lIMA DEMÃO. 	m2 	292,4,6 	RI 8.52 	ES 11.12 	ES 3.251,75 	1,67% 
9,3 	88489 	SINAPI 	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES. 	& 	RI 12.56 	RI 16,39 	RI 4.793,6$ 	2,46% 

9.4 	102218 	SINAPI 	PINTURA TINTA I)CACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 	4 	m2 	20.16 	RI 1234 	ES 16,10 	ES 326,65 	0,17% 
95 	74245/001 	SINAPI 	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 	 m1 	31.50 	ES 13,45 	R$17.55 	RI 553.95 	246,79% 

.TOT.4LDIJJBfl90 	. 	. 	. 	.R$.I75,.35. 	473% 
MAÔEr.ÉTRIcAs 

PONTO DE ILUMiNAÇÃO RESIDENCIAl, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 
10.1 	93128 	SINAPI 	ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 	und 	13,00 	RI 127,28 	RI 166,10 	ES 2.159,31 	1,11% 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 

102 	93141 	SINAPI 	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 	d 	1800 	RI 16026, 	RI 20914 	RI 1764.51 	193% ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 	.  

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR. EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
10.3 	97886 	SINAPI 	CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS; 0,3X0,3X0,3 M. 	und 	1,00 	RI 162,69 	ES 212.31 	RI 212.31 	0,11% 

AF_12/2020 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

10.4 	101875 	SINAPI 	EMBUTIR, COM RAREAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN iOGA - 	und 	1,00 	RI 424,36 	RI 553.79 	RI 553.79 	0,28% 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AE1012020 

103 	93650 	SINAPI 	E 	
CORRENTE NOMINAL DE10A 	und 	2.00 	R$ 10.79 	8514,08 	8528,16 	0,01% 

10.6 	93654 	SINAPI 	 DIN, CORRENTE NOMINAL DE iSA - FORNECIMENTO 	and 	2.00 	RI 11,28 	RI 14.72 	RI 29.44 	0,02% 

10.7 	93655 	SINAPI 	 NOMINALDE2OA. 	und 	2,00 	8112,21 	R$ 15,93 	R131,87 	0,02% 
LUMINÁRIA TIPO CALHA. DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

10,8 	97586 	SINAPI 	FLUORESCENTES DE 36W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA. FORNECIMENTO E 	und 	11.00 	RI 169,05 	RI 220.61 	RI 2.426,71 	1,25% 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 

10.9 	97608 	SINAPI 	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 	und 	1,00 	RI 122,01 	RI 159,22 	RI 159.22 	0,08% 
INSTALAÇÃO. AF02/2020 

TOTA1.,.D0JBITEM 10.8 	 - 	R19.365j32- 	4,81% 
-. 	-3WSIÀmRMSAOB2I(RRAS 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SIJBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA 

	

11.1 	89957 	SINAPI 	PVC, OH 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DEÂGUA, INCLUSOS RASGO E 	und 	10,00 	RI 118,31 	R$254,3 

 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR. EM 	

9 	RI 1.543,9$ 	0,79% 

	

11.2 	102607 	SINAPI 	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS 	und 	2,00 	RI 494,49 	RI 645,31 	ES 12M62 	0,66% 
11.3 	98102 	SINAPI 

DIÂMETRO 
	PRÉ-MOLDADO,  und 	1.00 	ES 140.56 	RI 183,43 	RI 183,43 	0.09% 

11,4 	180678 	SEDOP 	CAIXA OE PASSAGEM 6OX6OX6O,C/ TAMPA DECONCRETO 	 und 	1.00 	P347000 	81613,35 	81613,35 	0.31% 
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 

11.5 	98054 	SINAPI 	1,88 M, ALTURA INTERNA 	3.50 M. VOLUME OflL 6245.81 (PARA 32 	und 	1,00 	ES 4,044.94 	RI 5.283,87 	RI 5.283,87 	2,71% 
CONTRIBIIIN'I'ES). 
SUMIDOURO CIRCULAR. EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 

21.7 	98065 	SINAPI 	2,88 M, ALTURA INTERNA 	3,0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO; 31,4 N2 (PARA 12 	und 	1,00 	R$ 6.199,31 	ES 8.090,10 	R$8.090,10 	4,15% 
CONTRIBUINTES), 

11,8 	180214 	SEDOP 	PONTO DE ESGOTO (INCLTUIIOS, CONEXÔES.CX. E RALOS) 	 und 	9,00 	RI 337.80 	ES 440,83 	RI 3.967,46 	2,04% 
- 	- 	. 	 . 	... 	 TOTALDDSUB1TEMII,8 	. 	-. ES20,97278- 	- -10.77% 

VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 
12.1 	95472 	SEDOP 	LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 	und 	2,00 	RI 620,44 	RI 809,67 	RI 1.619.35 	0,83% 

SANITÁRJA AJUSTÁVEL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
12.2 	100849 	SINAPI 	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL- FORNECIMENTO E INSTALACAO 	und 	2,00 	ES 33,99 	ES 44,36 	RI 88,71 	0,05% 

N
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

T 12.3 	100873 	SINAPI 	BARRA DE APOIO RETA, EMALIJMINIO, COMPRIME O 90 CM, FIXADA NA PAREDE. 	und 	6.00 	RI 276,37 	RI 360,66 	RI 2.163,98 	1,11% 
12.4 	190691 	SEDOP 	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA 	 and 	2,00 	R$ 148,73 	R5194,09 	R$ 3"19 	0,20% 

S 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM 01) EQUIVALENTE, PADRÃO 
12,5 	86942 	SINVPI 	POPULAR. INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL  	RI 2 	R$517,12   	27% 3QCMEMPLÂSTICOE TORNEIRA CROMADA DEM 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
4, PADRÃO POPtiI.AR 	 2.00 	R519&13   	O.  

12,6 	190797 	SEDOP 	PORTA PAPEL HIGIÊNICO -POLIPROPILENO 	 und 	2,00 	R$ 72,62 	R594.77 	81189.54 	0,10% 

E

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇAO. 

12.7 	19079$ 	SEDOP 	PORTA TOALHA DE PAPEI. -POLIPROPILENO 	 and 	2,00 	R177,12 	R$44,12 	81188,23 	0,10% 
12.8 	95547 	SINAPI 	SABONETEIRA PLASTICÃ TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 	'.n 	z,00 	RI 79,49 	RI 103.73 	ES 207,47 	0,11% 
13.9 	110653 	SEDOP 	GRANITO E=2CM 	 1,81 	R$ 378,91 	81494,48 	((*895.00 	0,46% 

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO iNOXIDÁVEl. MÉDIA. INCLUSO VÁLVULA TIPO 
INSTALAÇÃO. 

	

12.10 	86935 	SINAPI 	AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEl. EM PVC - FORNECIMENTO E 	und 	1,00 	RI 259.65 	R5338,8

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 	

4 	RI 338,84 	0,17% 

	

12.11 	86911 	SINAPI 	TORNEIRA  CROMADA  LONGA, DE PAREDE 112-OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA. 	«-p 	1,00 	RI 61,40 	R180,13 	R$80,13 	0,04% 
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1 

'CO ___ DODOW ÇO1U9AI,RS 

12.12 86921 SINAPI 
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 301. OU EQUIVALENTE. INCLUSO SIFÃO 
FLEXIVEL EM PVC, VALWLA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO -  
FORNECIMENTO E INSTALA 	O. AF_03 	020 

und 1,00 P5 580,51 ES 757,57 ES 757,57 0,39% 

12.12 89987 SINAPI 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO, RUSCÁVEL 3/4, COM ACABAMENTO E 

und 1,00 RI 88,23 RI 115,14 RI 115,14 6,0696 

1213 94792 SINAPI 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL. r, COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS- FORNECIMENTO E INSTALA 	O.AF 08 2021 

und 200 , RI 107,60 ' ES 14042
' 

ES 28084
' 

0,14%  , 
12.14 94794 

SINAPIREGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÃVEÉ, 1112", COM ACABAMENTO E 
und 1,00 R$ 156,35 115204,04 115204.04 0,10% 

12.15 11186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E=4MM m' 0,36 47777 R$ 623,49 P522446 0,12% 
TOTAL D0 SUB11M 12.0 

SF - 
13,1 99814 SINAPI LIMPEZA FINAL 00OBRA • 111,03 P5154 RS201 P522314 0,11% 

TOTAL DOSUBITEM13.0 RS223,14 0,13% 

Asnado deforma 
ANTONIO OSVALDO 	por ANTONIo 
CRISTO DOS 	OSVALDO CRISTO DOS 
SANTOS:002702992 5ANTOR00270299211 
11 	 døsi2023.01.07 

89.3613 -000 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 	
RubrTca 	 / 

DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONVÊNIOS 
 GProisw 	 CNP: 05.196563/0001-10 	 , 

SINAPI 11/2021 - SEDOP 09/2025 	 BOI Serviços (%) 	30.50% Leis Sociais (96) 	119,66% 

- .- 	 - 
013STOUNIT PREÇ4}TOTALRSRis  % ÍTNM CÔD FONTE DESCRIÇiODO$SERVIÇOS uMm. eJ1h1fl 

1 .............SÇ EW6INARES. 	 :... 	. 	.:...: 	-. 	... 	1--'.; --..:. 	.: • . . 	-. 	. ... 	;. 

1 1 10004 SEDOP 
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM C}iAIA GALVANIZADA 'N. 22, 
ADESIVADA, DE 2.0 X 1,125 M 

ina  6.00 RI 4-48,56 RI 585.37 ES 3512,22 3,42% 

1.1 98624 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DETERRENO m' 50,00 812,70 813,52 11.6176,18 0,17% 

TOTAL OO ~EM I.01  RS3.688,40 3,59% 

2 - O 

2.1 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA EALDRAME, COM PREVISÃO DEFORMA. e? 4,18 RI 101,80 RI 132,85 RI 154,78 0,54% 

2.2 94319 
SINAPIATERRO MANUAL  DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO e? 31,14 RI 39,88 R$52,04 ES 1.620,63 1,58% 

TOTAL DO SOJ&FEM 2,0 RI 2.175,41 242% 

31 102487 SINAPI 
CONCRETO L1CLÕPICO FCK= SSMPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL 
INCLUSIVE LANÇAAIENTO,AF,05/2021 

ml4,18 R$ 512,37 RI 694,74 lIS 3.961.25 2,83% 

-. 	.: 	. 	 ... 	 . TOTALDOSUII~O R$ 49c425 2~ 

4.5 87523 SINAPI 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X190M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAJOR OU IGUALA 
~COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

e? 25.95 R$ 88,51 R588,51 RI 2296,83 2,240h 

TOTALDOSUBSTEM 4.0 8$ 2.z%,83 424% 

)'T 	. ...........................- .-.', 	--,,- 

51 87878 SINAPI 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS EESTRIJI'I.JRASDE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO MANUAL, 

e? 2595 81422 1415,51 141542.91 0,141/0 

5.2 87530 SINAPI 
MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. 
ESPESSURA DE ZOMM. COM  EXECUÇÃO DE TALISCAS. AP,,06/2014 

e? 25.95 EiS 4244 RI 55.38 RI 1.437,22 1,40% 

5.3 93393 SINAPI 

REVESTIMENTO CERÃMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. 

e? 140 00 RI 49,75 RI 64,92 ES 9.089,33 8,85% 

5.4 98689 SINAPI SOLEIRA E PEITORIL EM GRANITO, LARGURA I5CM 01 4,80 RS 57,97 R$ 75.65 81363,12 0,35% 

TOTAL DOJ8UEMSÁ1 RI.3iJI3ZS8 10,78% 

->. '96108.:.............'. 	......:.-:... 	.. 	 .........:-.... .. -..:..-.:-....-, . ....... ........................-- 

6.1 87251 725 SINAPI 
REVESTIMENTO CERÃMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA ~DE 
DIMENSÕES 45)145 CM APLICADA £14 AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

101S7 ' 0(554,51 R171I4 
. 

R$ 7.22524 '134% 

6.2 94994 SINAPI 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO 1H LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCiONAL, ESPESSURA O 
CM, ARMADO. AF_07/2016 

m1  48,00 RI 109.41 P5 142,78 RI 6.833,44 6,68% 

TOTAL DO SU~ &0 8$.17ft4 	....13.72%. 

7 LDBERtURA " 

7.1 92541 SINAPI 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS. CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANA!. INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL 

m1  9,44 0(5 67,69 RI 88.34 1(1 833,89 0181% 

7.2 94445 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CPACAJAAL, TIPO PLAC4, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

 a  9,44 RS 36,09 R$47.10 RI 444160 11,43% 

'.3 96111 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DEPVC FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF-05/2017-P  

81' 16,58 RI 68,16 8188,95 RI 1.474,77 1,44% 

TOTÀLDOSUB(TEM 7,0 .1(12,753,26 . 2,88% 
NSQISADRL4S - " 	.,, / 

8.1 91320 SINAPI 

IUT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULARR, 80X2SOCM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS. 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. SEM FECHADURA - FORNECIMENTO p; 
INSTALAÇÃO. 

und 6, 00 RI 599 ,95 70 9 RI 	2, 3 4 9 RI .6 7,61 4,58% 

8.2 91383 SEDOP ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ADONIZADO BASCULANTE C/ VIDRO E FERRAGENS 2  1 13.20 81641,22 RI 836,79 RI 51.045.66 10.76% 
TOTAL DO 5~ 8.0 RI 1.5.74347 15.33% 

9 PTURA 
9.1 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELA0001 ACRIUCO EM PAREDES. UMA DEMÃO. m 292,46 RI 2.11 RI 2,75 RI 805.30 0.78% 
9.2 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. ei' 292,46 R$ 8,52 8111,12 R5 3251,75 3,17% 

9,3 88489 SINAPI APLICAÇãO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRIUCA EM PAREDES. DUAS 
e? 292,46 RI 12,S6 R$16,39 RI 4793,65 4,67% 

9.4 102218 SINAPI PINTURA TINTA DEACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 
MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

M2 20,16 liS 12.34 RI 16,10 RI 324,65 0,32% 

TOTAL DO SDBITEM 931 111-9.175,58 8,94% 
10 ELITRItJ.S t 

10,1 93128 SINAPI 
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES. CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO. QUEBRA E CNUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF.,01/2016 

unI 13,00 RI 127,28 R$160,10 RI 2.1S9,31 2,10% 

	

10.2 	93141 

—[ 

	

10.3 	97886 

SINAPI PONTO DETOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 	CAIXA ELÉTRICA. unI 18,00 RI 160,26 RI 209,14 R$3,764,51 3,67% 

SINAPI 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR. EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS. FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.3X0.3X0,3 M. unI 1.00 RI 162,69 111212.31 RI 212,31 0,21% 
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~1 1112021 - SEDOP 09/2021 81)1 Scrviços (%) 	30,50% 	
1 

Leis Sociais (99) 	119,66% 

FE CõD. FONTE 8.SaUODOSVLÇ05 UNIIS, QUÃNr CUSTO UNOT PREÇFGA3.$ '36 

10.4 101875 SINAPI 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBU'flP, COM BARRAMENTI) TRIFÃSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN IOGA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF,.10/2020 

und 1,00 R$424,36 8$ 553,79 8$ 553.79 0,54% 

10.5 93653 SINAPI 
DIN, CORRENTE NOMINAL DE lOA 'FORNECIMENTO 

und 2.00 86 10,79 19$ 14,08 8$ 28.16 0,03% 

10.6 93664 SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLARTIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF~1012020 

und 2,00 8$ 11,28 83 14.72 8529,44 0,01% 

10.7 93655 SINAPI 
DIN, CORRENTE NOMINAL DE VIA -FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF-1 012020 
und 2,00 8.5 1221 8$ 15.93 8$ 31,87 0,03% 

10.8 97586 SINAPI 
LUMINÁRIA TIPO CALMA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF.,82/2020 

und 11,00 8$ 169,05 8$ 220,61 8$ 2.426,71 2,36% 

10,9 97608 SINAPI 
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR COM 1 
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15W, SEM REATOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

und 1,00 8$ 122,01 8$ 159,22 8$ 259,22 0,16% 

]A2.DOlJBI'I1M io.ó . R$9.36S32 942% 

Ri 1NSTALAÇÕ 181E 3SSM8EPAE8ÃS 

\ 	11.1 89957 SINA?) 
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO O 
PVC, DN 25 MM. INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. INCLUSOS RASGO E 
CHUMEAMENTO EM ALVENARiA 

und 10.00 8$ 118,31 85 164,39 861,543,95 1.50% 

11,2 102607 SINAPI CAIXA D'ÁGUA EM POLIE'IlLENO. 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS und 2.00 85494,49 8$ 645,31 851290.62 126% 

11.3 98102 SINAPI 
CAIXA 	SIMPLES, CIRCULAR E CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO= 0,4 M, ALTURA INTERNA - 0,4 M. 

and 1,00 85140,56 86 181.4.3 85183,43 0.18% 

11.4 180678 SEDOP CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 E 60, C/ TAMPA DE CONCRETO und 1,00 RI 470,00 8$ 613,35 8$ 613,35 0,60% 

11.5 98054 SINA?) 
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 
1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 54, VOLUME (ITIu 6245,8 L (PARA 32 
CONTRIBUINTES). 

und 1,00 1934.048.94 8$ 5.283,87 8$ 6283.87 5,15% 

11.7 98065 SINAPI 
SUMIDOURO CIRCULAR. EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2.88 
M. ALTURA INTERNA -3.054. ÁREA DE INFILTRAÇÃO, 31.4.54' (PARA 12 
CONTRIBUINTES). 

und 1,00 8$ 6.199,31 14$ 8.090,10 858.090,10 7,88% 

11.8 180214 SEDO? PONTO DE ESGOTO (INCLTIJBOS, CONEXÕES.C2( E RALOS) und 9.00 14$ 337,80 85440,83 8$ 3967,46 3,86% 
TOLDOSBETEMII.O 8520 972,7B 2(443% 

12.1 95472 SEDOP 
VASO SANITARJO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCI) SEM FURO FRONTAL COM 
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 2,00 8$ 620,44 86809,67 R$1.619.35 1158% 

12.2 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO und 2,00 8$ 33.99 R%44,36 8$ 88.71 0,09% 

12.3 100873 SINAP) 
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE 

- und 6,00 8$ 276,37 8$ 360,66 8$ 2.363,98 2,11% 

12.4 190691 SEDOP DUCHA HIGIÊNICA CROMADA und 2.00 85148,73 14$ 094,09 8$ 388,19 0.38% 

12.5 86942 SINA?) 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EMP9FC, VÁLVULA E ENGATE FLEX)VEI. 
30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRÃO POPULAR 

- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

nad 2 00 8*1 	13 93. RS2SB,S6 85517 ,22 O ,SO 4 

12.6 190797 SEDOP PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO und 2,00 8$ 72,62 R$ 94,77 8$ 189,54 0,18% 
12.7 190795 SEDO? PORTA TOALHA DEPAPEL -FOLIPI9OPILENO und 2.00 8572.12 8594,12 85133.23 0,13% 

128 '4 	- 
95547 SINAPI 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO800A1SOOML, INCLUSO FDIAçAO, und 2,00 R$ 79.49 85103,73 85207,47 0,20% 

'12.9 120653 SEDOP GRANITO Eo2CM ei' 1,81 R$ 378,91 85494,48 83895.90 0,87% 

12.10 86935 SINAPI 
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEIdVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

und 1.00 85259.66 8$ 338,84 R$ 338,84 0,33% 

12.11 86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA 	DE 	 3/4'I%34A PIA DE COZINHA.
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  und 1,00 8$ 63,40 8580,13 8580.13 0,08% 

12.12 86921 SINA?) 
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 301, OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 
FLCjVEL EM FVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO 
E INSTA) AÇÃO. AF.01/2020 

und 1,00 8$ 680,51 PS 757,S7 85757,57 0,74% 

1222 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.,88/2921 

und 1,00 14$ 88,23 8$ 115.14 8$ 115.14 0,11% 

12.13 94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 und 2.00 85107,60 85140,42 85280,84 0,27% 

12.14 94794 SINA?) 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSLÂVEL 1112-, COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP.,o8/2021 

und 1.00 86156,35 R$ 204,04 86204,04 0,20% 

12.15 11186 SINA?) ESPELHO CRISTAL E=4MM m° 0,26 477,77 85623.49 85224.46 0,22% 

. 	 . 	 . 	. 	. 	. . 	. 	. 	 . 	
. 	TO'ALD05UBITEM321I 

- 
R$87ÇR61 .. 8,134% 

-SE8.V&ÇU(A 

13.1 99814 SINAPI LIMPEZA FINAL DE OBRA ei' 131,03 R$1,S4 852,01 85223,34 0.22% 
TOTAL DO 54181983413,8 8$ 223,14 0.22% 

'1 	 - "- 

Antóruo Osvaldo dodoadod.io,,o.d,5o,d 
pa.Ar.id.doOlaoC,ino 

Cristo dos Suntos- am1..an.Enmts,a 

EngenheÉro Civil - 
Dados 2O23.Oi.O 181030 

Croa: 26.83 $-CIJPA . 

Rua Dom Pediu II, o/o.. Centra - CEP. 68470.000 - CNPJ: 05,196503/000I-10 - Bujaru/ Pari 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.563/0001-10 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

CONTRATO N° /2022 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE Si 
FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BUJARU / SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS E 	 ,  CONSOANTE 
AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES. 

O MUNICÍPIO DE BUJARU por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU, 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Dom Pedro II, 38 - Centro, CEP: 
68670-000 - Bujaru/Pá, CNPJ: 05.196.563/0001-10, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. 
MIGUEL BERNARDO DA COSTA JÚNIOR, portador do CPF n° 512.320.142-49 e RG n° 
2667370 PC/PA, em Conivência a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ: 
XXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação, o Sr.(a)) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador (a) do CPF n°. XXXXXXXXXXXXXXXX e RG no. 
XXXXXXXXXXX, doravante denominados CONTRATANTE e a Empresa 	, empresa de 
construção civil, portadora do CNPJ (ME) n° 	, Inscrição Estadual n° 	 e inscrição municipal 
no 	, estabelecida sito à 	 n° ..., na cidade de 	, neste ato devidamente representado(a) 
por seu(sua) Diretor(a), Senhor(a) 	, portador(a) da Cédula de Identidade n° 	 e do CIC n° 
	 residente e domiciliado(a) na cidade de 	, Estado do Pará, doravante denominada de 
CONTRATADA, resolvem nos termos do resultado do processo licitatório na modalidade 
TOMADA DE PREÇO N° 02/2022, e na forma da Lei Federal 8.666/93, de 21 .06.93 e suas 
alterações e demais legislações aplicável, ajustar a celebração do presente Contrato 
Administrativo, sobre as condições declaradas e reciprocamente aceita abaixo transcrita: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - ORIGEM DO CONTRATO 
1.1 - Este Contrato Administrativo tem como origem à licitação na modalidade  TOMADA DE 
PREÇO N° 02/2022, devidamente homologada pela Exma. Sra. Secretaria Municipal Educação, 
ficando este instrumento expressamente vinculado ao mencionado Edital de licitação e à 
proposta da licitante vencedora, agora CONTRATADA, conforme prescreve o inciso XI, do art. 
55, da Lei Federal 8.666/93, de 21.06.93 e suas alterações. 

CLÁUSULA SEGUNDA - LEGISLAÇÃO 
2.1 - As cláusulas e condições deste contrato moldam-se às disposições da Lei Federal n° 
8.666/93, e suas alterações, a qual CONTRATANTE e CONTRATADA está sujeitos e se 
obrigam reciprocamente. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO OBJETO 
3.1 - Este Contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO 

Av. Dom Pedro II, 38 - Centro, Cep 68670-000 - Bujaru/Pa 
Tel. (91) 3746-1444 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.563/000110 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DE 01(UMA)SALA AULA DA ESCOLA SÃO LAZARO E DA ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA, 
LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BUJARU/PA, sob o regime de empreitada por preço global 
por lote, compreendendo material e mão-de-obra. 

PARÁGRAFO ÚNICO  - Fica vinculado o presente termo contratual ao Edital da licitação, 
guardada a necessária conformidade entre eles, devidamente assinados e rubricados. 

CLÁUSULA QUARTA— DO REGIME DE EXECUÇÃO 
4.1 - Os serviços ora contratados obedecerão ao regime de empreitada por Preço Global por 
lote, na forma de execução direta. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 
5.1-  O preço global por Lote para a execução dos serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA 
CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)SALA AULA DA ESCOLA SÃO LAZARO E DA ESCOLA 
SAGRADA FAMÍLIA, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BUJARU/PÁ é de R$ 	 
( 	 ) referente ao valor total da obra. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  A CONTRATADA, fica obrigada a aceitar nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas especificações, até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O preço contratado da obra permanecerá irreajustável durante os 
90 (noventa) dias da data da apresentação da proposta, após o que poderá ser revisto com base 
na legislação atinente ao caso, (Lei N° 8.880/94, de 21 de março de 1994). 

PARÁGRAFO TERCEIRO  - Os serviços ou obra que forem entregues com atraso imputável à 
CONTRATADA, não gerarão direito a reajuste ou atualização monetária. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS 

Os recursos orçamentários necessários à cobertura das despesas relativas ao objeto da 
presente licitação correrão à conta das Dotações Orçamentárias da Secretaria Municipal de 
Educação, recursos estes previstos no orçamento geral do Município de Bujaru: 
Exercício 2022 Unidade Gestora -  UNIDADE GESTORA - 06001  -  SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO Classificação Funcional - 12.361.0018.1.033- CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO 
E REFOR. DE UNIDADE ESCOLARES —FME Classificação Econômica - 44.90.51.00 - 
OBRAS E INSTALAÇÕES; UNIDADE GESTORA - 06001  -  SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO Classificação Funcional - 12.361.0018.1.035- CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E 
REFORMA DE UNIDADE ESCOLARES-FNDE Classificação Econômica  - 44.90.51.00 - 
OBRAS E INSTALAÇÕES; UNIDADE GESTORA - 05001 - FUNDEB Classificação Funcional 
- 12.361.0039.1.038- CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REF. E MANUT. UNIDADE ESCOLARES 
Classificação Econômica - 44.90.51.00— OBRAS E INSTALAÇÕES; 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Av. Dom Pedro II, 38 - Centro, Cep 68670-000 - Bujaru/Pa 
Tel. (91) 3746-1444 
www.bujaru..gohr 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.563/0001-10 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

7.1 - A CONTRATANTE poderá antecipar à CONTRATADA, os valores em planilha referentes 
mobilização, instalação do canteiro e placa de obra. 

7.2 - Os pagamentos serão efetuados em até 30(trinta) dias consecutivos contados da data de 
apresentação da fatura emitida pela CONTRATADA, depois de medidos e aceitos os serviços 
pela fiscalização do CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO—Os pagamentos serão efetuados à adjudicatária através de Cheque 
Nominal ou Ordem Bancária, mediante medições e apresentação das faturas e a entrega do 
bem, objeto da licitação, acompanhada de Notas Fiscais, depois de atestados pelo setor 
competente; 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de vir a ser devida, por fora de norma da legislação 
vigente, atualização monetária de valor faturado, aplicar-se-á a formula: AMVP (A/B-1), onde: 

AM= atualização monetária 
VP = valor presente a ser corrigido 
A = número índice fator acumulado da TR no dia anterior ao do contrato 
B = número índice fator acumulado da TR no último dia do mês da fatura 

No caso de extinção da TR adotar-se-á índice que reflita a perda financeira do período 
considerado, nos termos dos arts. 40, XIV, "c" e 55, III, da Lei N° 8.883/94. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento que for devido em razão de serviços eventualmente 
executados, motivados por força de alteração contratual, devidamente autorizados, será 
efetuado também contra a apresentação de fatura regularmente atestada, tendo por base: 

a) Os preços unitários da planilha orçamentária da proposta da CONTRATADA, quando os 
serviços forem assemelhados; 

b) Preços unitários aprovados previamente pela fiscalização, no caso de serviços não previstos 
na planilha orçamentária licitada. 

CLÁUSULA OITAVA  -  DO PRAZO 
8.1 -  O prazo para a execução e para a entrega do objeto deste contrato administrativo é de 04 
(quatro) meses, contados da data de sua assinatura ou da Ordem de Serviço expedida pela 
CONTRATANTE, podendo ser prorrogado desde que solicitado com antecedência mínima de 15 
(quinze) dias do seu término, comprovados os motivos alegados, para tal prorrogação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo de que se trata esta cláusula poderá ser revisto nas 
hipóteses e forma a que alude o art. 57, parágrafo 10,  da Lei N° 8.666/93. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá comparecer à Prefeitura Municipal de 
Bujaru, no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, para assinatura e recebimento da Ordem 
de Serviço, contados a partir da data da assinatura do contrato administrativo, sob pena de 
aplicação de multa prevista na Cláusula Décima Sexta do presente contrato. 

Av. Dom Pedro II, 38 - Centro, Cep 68670-000 - Bujaru/Pa 
Tel. (91) 3746-1444 
www.bjaru,pov.br  



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.563/0001-10 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Recolher a título de garantia contratual, caução correspondente à 1% (um por cento) do valor do 
contrato administrativo, no ato da assinatura do mesmo, sendo-lhe facultativo prestá-la mediante 
caução em dinheiro, cheque, títulos da dívida pública, fiança bancária ou seguro garantia. A 
empresa poderá aproveitar o valor da garantia de participação para completar a garantia 
contratual. 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  A caução e demais garantias prestadas pela CONTRATADA em 
favor da CONTRATANTE, lhe será devolvida após o recebimento definitivo da obra, sem 
quaisquer acréscimos de juros, correção monetária ou qualquer reajustamento, exceto aquele 
prestada em moeda corrente, atualizada monetariamente. 

CLÁUSULA NONA— DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO 
9.1 - Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos da legislação 
vigente que obste o cumprimento dos prazos e demais obrigações estatuídas neste contrato 
administrativo, ficará a CONTRATADA, isenta das multas e penalidades pertinentes, 
justificando-se destarte, a alteração do cronograma aprovado, devendo a mesma comunicar por 
escrito à Prefeitura Municipal de Bujaru, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer 
alterações que lhe impeçam, mesmo que temporariamente, a execução do objeto deste Termo. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
a) Fazer no prazo previsto entre a assinatura do contrato administrativo e o início da obra, 
minucioso exame das especificações e projetos, de modo a poder em tempo hábil e por escrito, 
apresentar à Fiscalização, todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas, para devido 
esclarecimento e aprovação; 
b) Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, 
tributária e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas decorrentes de 
atuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminação e ainda por todos os danos e prejuízos que, a 
qualquer título, causar a terceiros em virtude da execução dos serviços a seu cargo, respondendo 
por aí e por seus sucessores; 
c) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas 
expensas no total ou em parte, o objeto do contrato administrativo em que se verificaram vícios, 
defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de má qualidade dos materiais empregados,-
d) 

mpregados;
d) Adquirir e manter permanentemente no escritório da obra, um Livro de Ocorrências, para 
registro obrigatório da todas e quaisquer ocorrências que mereçam destaque; 
e) Deverá manter permanentemente no canteiro de obras, um responsável com plenos poderes de 
decisão na área técnica; 
f) A CONTRATADA será ainda responsável por quaisquer ações decorrentes de pleitos referentes 
a direitos, patentes e royalties, face à utilização de técnicas, materiais, equipamentos, processos 
ou métodos na execução da obra contratada; 
g) Conduzir a execução da obra pactuada em estreita conformidade com o projeto executivo 
aprovado pelo CONTRATANTE, guardadas as normas técnicas pertinentes à natureza e à 
finalidade do empreendimento; 
h) Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução da obra, objeto desta licitação; 
i) Contratar todos os seguros exigidos pela legislação brasileira, 
j) Comunicar à Administração Municipal, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
quaisquer alterações ou acontecimento que impeçam mesmo que temporariamente a 

Av. Dom Pedro II, 38 - Centro, Cep 68670-000 - Bujaru/Pa 
Tel. (91) 3746-1444 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.56310001-10 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONTRATADA de cumprir seus deveres e responsabilidades relativas a execução do Contrato, 
total ou parcialmente, por motivo superveniente; 
k) Permitir e facilitar a inspeção da fiscalização, inclusive prestar informações e esclarecimentos 
quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execução da obra; 
1) Garantir durante a execução, a proteção e a conservação dos serviços executados, até o seu 
recebimento definitivo; 
m) Manter a guarda das obras, até o seu final e definitivo recebimento pela PREFEITURA; 
n) Está a CONTRATADA, obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o 
objeto e o n° deste contrato administrativo, com o respectivo valor, encabeçada do slogan 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU - Secretaria Municipal de Infraestrutura; 
o) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação; 
p) Relação dos trabalhadores executantes da obra, bem como comprovante de pagamento do 

INSS e FGTS dos mesmos, assim como comprovante das verbas trabalhistas de todos. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS 
Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com os projetos e 
especificações fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras. 

11.1 Durante a execução dos serviços e obras a CONTRATADA deverá: 

11.1.1 - A CONTRATADA deverá apresentar para aprovação da fiscalização, projeto executivo 
do canteiro de obras, atendendo à legislação vigente e em conformidade com as normas da 
Delegacia Regional do Trabalho - DRT - e com a Resolução 307do CONAMA, de 05/07/2003, 
relativa à gestão de resíduos sólidos. 

11.1.2 - A CONTRATADA deverá ter à frente dos serviços: responsável técnico devidamente 
habilitado; mestre de obras ou encarregado, que deverá permanecer no serviço durante todas as 
horas de trabalho; e pessoal especializado de comprovada competência. A substituição de 
qualquer empregado da CONTRATADA por solicitação da fiscalização deverá ser atendida com 
presteza e eficiência. 

11.1.3 - A empresa manterá no canteiro de obras um diário de obras, para o registro de todas as 
ocorrências de serviço e troca de comunicações rotineiras entre a CONTRATADA e a 
fiscalização. 

11.1.4-Quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, a CONTRATADA 
deverá obter todo e qualquer tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores e às 
concessionárias de serviços públicos para a execução destes serviços, bem como, após sua 
execução, os documentos que certifiquem que estão legalizados perante estes órgãos e 
concessionárias. 

11.1.5 - Os serviços serão pagos de acordo com o cronograma físico/financeiro e planilha 
orçamentária aprovados/elaborados pela Secretaria Municipal de Obras, através da fiscalização 
da obra, não se admitindo o pagamento de materiais entregues, mas somente de serviços 
executados. 
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11.1.6 - Submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos 
o projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviço compatível com o porte e 
características do objeto do contrato, definindo todas as áreas de vivência, dependências, 
espaços, instalações e equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras conforme 
NR 18, inclusive escritórios e instalações para uso da FISCALIZAÇÃO, quando previstas no 
Caderno de Encargos; 

11.1.7-  Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços 
e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas 
de consumo até o seu recebimento definitivo; 

11.1.8 - Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em 
número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato; 

11.1.9 - Submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos 
o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, elaborados de 
conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento; 

11.1.10 - Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em 
tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no 
cronograma e plano de execução dos serviços e obras objeto do contrato; 

11.1.11 - Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, 
inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato; 

11.1.12 - Submeter previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO eventuais ajustes no 
cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente 
informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos; 

11.1.13 - Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução determinados pela 
FISCALIZAÇÃO; 

11.1.14 - Comunicar imediatamente à FISCALIZAÇÃO qualquer ocorrência de fato anormal ou 
extraordinária que ocorra no local dos trabalhos; 

11.1.15 - No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas 
através deste Caderno de Encargos e Especificações ou projetos, a fiscalização deverá ser 
obrigatória e oficialmente consultada para que tome as devidas providências. 

11.1.16 - Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO, os 
testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e 
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos; 

11.1.17 - Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na 
vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades 
executivas; 
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11.1.18 - A CONTRATADA ficará responsável por quaisquer danos que venha causar a terceiros 
ou ao patrimônio, reparando às suas custas os mesmos, durante ou após a execução dos 
serviços contratados, sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte da Prefeitura Municipal 
de Bujaru. 

11.1.19  - Elaborar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados de 
conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos; 

11.1.20 - Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo 
pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias do local dos trabalhos, 
deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer 
natureza. 

11.1.21 - A CONTRATADA deverá custear e exercer completa vigilância no canteiro de obras, 
sendo que a guarda de materiais, máquinas, equipamentos, ferramentas, utensílios e demais 
componentes necessários à execução da obra fica a cargo da CONTRATADA, sendo a mesma 
será responsável por qualquer sinistro que acarrete prejuízo material e/ou financeiro que possa 
ocorrer durante a execução dos serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 
A execução dos serviços e obras de construção reforma ou ampliação de uma edificação ou 
conjunto de edificações, deverá atender também às seguintes Norma se Práticas 
Complementares: 

12.1 - Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais (Ver 
Referência); 

12.2 - Normas da ABNT e do INMETRO; 

12.3 - Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive 
normas de concessionárias de serviços públicos; 

12.4 - Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA. 

Caso sejam observadas quaisquer discrepâncias entre a indicação das Normas Técnicas 
e os procedimentos de execução indicados nesse Caderno de Encargos a CONTRATADA 
deve seguir a orientação das Normas Técnicas da ABNT. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS 
13.1 - Todos os materiais, salvo o disposto em contrário pela Secretaria Municipal de Obras, 
serão fornecidos pela CONTRATADA. 

13.2 - Todos os materiais a empregar nas obras serão novos, comprovadamente de primeira 
qualidade e satisfarão rigorosamente às condições estipuladas nestas Especificações e 
Projetos. 
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13.3 - A CONTRATADA só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo, através de 
amostra, ao exame e aprovação da FISCALIZAÇÃO, a quem caberá impugnar o seu emprego, 
quando em desacordo com as Especificações. 

13.4 - Cada partida de material deverá, além de outras averiguações, ser comparado com a 
respectiva amostra, previamente aprovada 

13.5 - As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, depois de convenientemente 
autenticadas por esta e pela CONTRATADA, serão cuidadosamente conservadas no canteiro da 
obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita 
correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados. 

13.6 - Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os materiais porventura 
impugnados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de Serviço atinente 
ao assunto, sendo expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que 
não satisfaçam a estas Especificações e Projetos. 

13.7 - Os produtos, materiais, marcas e tipos mencionados neste Caderno de Encargos e no 
Projeto Arquitetônico caracterizam, apenas, fabricantes ou fornecedores que informam atender 
as exigências da especificação e qualidade pretendida pela Secretaria Municipal de Obras, 
sendo que se admitirá o emprego de análogos mediante solicitação prévia da CONTRATADA - 
por escrito, acompanhado pelo laudo sobre equivalência do IPT- à FISCALIZAÇÃO, que baseará 
sua decisão nos critérios de analogia constantes do presente caderno de encargos (Item 02 a 
seguir). 

13.8 - Nas Especificações e Projetos, a identificação de materiais ou equipamentos por de 
terminada marca implica, apenas, a caracterização de uma analogia, ficando a distinção entre 
equivalência e semelhança subordinada aos critérios de analogia deste caderno de encargos. 

13.9 - A consulta sobre analogia envolvendo equivalência ou semelhança será efetuada em 
tempo oportuno pela Secretaria Municipal de Obras, não admitindo o PROPRIETÁRIO, em 
nenhuma hipótese, que dita consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos 
estabelecidos na documentação contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CRITÉRIOS DE ANALOGIA 
14.1 - Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns 
dos materiais especificados nestas Especificações ou Projetos, a substituição obedecerá ao 
disposto nos itens subsequentes e só poderá ser efetuada mediante expressa autorização, por 
escrito, da FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular e será regulada pelo critério de analogia 
definido a seguir: 

14.1.1 -Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência se 
desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas na 
Especificação ou no Serviço que a eles se refiram. 
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14.1.2 - Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhança 
se desempenham idêntica função construtiva, mas não apresentam as mesmas características 
exigidas na Especificação ou no Serviço que a eles se refiram. 

14.1.3 - O critério de analogia referido será estabelecido em cada caso pela FISCALIZAÇÃO - 
sendo obrigatória que a solicitação prévia da CONTRATADA para emprego de análogos seja 
acompanhada pelo Laudo Técnico sobre Equivalência do IPT - sendo objeto de registro no 
"Diário de Obras". 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 
15 - A empresa CONTRATADA deverá viabilizar a coleta seletiva de resíduos no canteiro de 
obra, além da conscientização e sensibilização da mão-de-obra e introdução de rotinas de 
segregação/armazenamento dos resíduos e a organização dos seus fluxos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DOS 
SERVIÇOS E OBRAS 
16.1 - A CONTRATADA deverá executar os serviços e obras em conformidade com desenhos, 
memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e 
instruções contidas neste Caderno de Encargos. 

16.2 - Os projetos e planilhas orçamentárias (materiais, serviços, quantitativos e preços) 
apresentadas pela Secretaria Municipal de Obras são orientativos, cabendo à CONTRATADA, 
antes do inicio dos serviços, analisar e endossar todos os dados, diretrizes e exiguidade destes 
projetos e planilhas, apontando com antecedência os pontos com que eventualmente possa 
discordar, para que a FISCALIZAÇÃO efetue a análise desses pontos em discordância e emita 
um parecer indicando a solução que será aplicada. 

16.3 - Compete à CONTRATADA fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso 
exame das condições locais, averiguar os serviços e materiais a empregar. 

16.4 - Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos, especificações e planilha 
orçamentária deverá ser previamente esclarecida junto a Secretaria Municipal de Obras, visto 
que, após apresentada a proposta técnica e financeira, a Secretaria Municipal de Obras não 
acolherá nenhuma reivindicação. 

16.5 - Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo CONTRATANTE será 
efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorização da Secretario Municipal de 
Obras, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato. 

16.6 - A CONTRATADA submeterá previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO toda e 
qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a ser considerada na 
execução dos serviços e obras objeto do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE 
17.1 - Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá: 
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17.1.1 -Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica -ART's 
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77; 
17.1.2 - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 
legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos 
serviços objeto do contrato; 

17.1.3 - Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes 
ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços. 

17.1.4 - Cumprirá a cada área técnica ou especialidade o desenvolvimento do Projeto específico 
correspondente, sendo a responsabilidade pela elaboração dos projetos será de profissionais ou 
empresas legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia - CREA. 

17.1.4 - O autor ou autores deverão assinar todas as peças gráficas que compõem os projetos 
específicos, indicando os números de inscrição e das ART's efetuadas nos Órgãos de 
regulamentação profissional, sendo que esses Projetos Complementares são de inteira 
responsabilidade dos seus autores. 

17.1.5 - Ainda que o encaminhamento para aprovação formal nos diversos órgãos da 
CONTRATANTE e controle, como Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros e entidades de 
proteção Sanitária e do Meio Ambiente, não seja realizado diretamente pelo autor do Projeto, 
será de sua responsabilidade a introdução das modificações necessárias à sua aprovação. A 
aprovação do Projeto não eximirá os autores do Projeto das responsabilidades estabelecidas 
pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
a) Fornecer à CONTRATADA todos os projetos, desenhos, especificações, detalhamentos e 
demais peças técnicas que permitam a perfeita execução do objeto deste contrato; 
b) Responsabilizar-se pelo atendimento aos órgãos fiscalizadores do meio ambiente, mantendo 
em validade a Licença Ambiental já existente para a obra pelo período de duração da mesma; 
c) Entregar e/ou fornecer à CONTRATADA todos elementos necessários para consecução da 
obra; 
d) Efetuar os pagamentos das faturas até 30 (trinta) dias úteis após a data da medição; 
e) Nomear técnico para manter permanente contato com a CONTRATADA a fim de elucidar 
qualquer dúvida técnica que surgir durante a execução do serviço e para acompanhar e vista as 
anotações do livro de ocorrência da obra. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 
19.1 - Cabe a CONTRATANTE, a seu critério e através da Secretaria de Obras exercer ampla, 
irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da execução da obra e do pessoal da 
CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus responsáveis técnicos, 
empregados, prepostos ou subordinados. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos 
e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A existência e a atuação da fiscalização do CONTRATANTE em 
nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne 
ao objeto contratado e a sua consequências e implicações, próximas ou remotas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A obra objeto deste contrato administrativo será fiscalizada e 
recebida de acordo com o disposto nos arts. 67, 68 ,69 e 73, inciso 1 e parágrafos 20  e 30, e 76 
da Lei N° 8.666/93. 

PARÁGRAFO QUARTO - Caberá à fiscalização da CONTRATANTE, formada por um ou mais 
representante da Administração Municipal, designada pela autoridade competente, o seguinte: 

a) Acompanhar e fiscalizar os trabalhos desde o início, até a aceitação definitiva da obra, 
verificando sua perfeita execução na conformidade das especificações e normas fixadas pela 
licitação; 
b) Promover com a presença da CONTRATADA, as medições e avaliações, decidir as questões 
técnicas surgidas na execução do objeto ora contratado, certificar a veracidade das faturas 
decorrentes das medições para efeito de seu pagamento; 
c) Transmitir por escrito, através do Livro de Ocorrências, as instruções relativas a Ordem de 
Serviços, projetos aprovados, alteração de prazos, cronogramas e demais determinações 
dirigidas à CONTRATADA; 
d) Comunicar à Secretaria de Obras e Viação, as ocorrências que possam levar a aplicação de 
penalidades à CONTRATADA, verificadas no cumprimento das obrigações contratuais; 
e) Solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que se encontre lotado no 
canteiro de obras e que prejudique o bom andamento dos serviços; 
f) Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas pela CONTRATADA, bem como 
acompanhar e fiscalizar a execução qualitativa das obras e determinar a correção das 
imperfeições verificadas; 
g) Atestar a veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA no Livro de Ocorrência, 
principalmente os relativos às condições meteorológicas prejudiciais ao andamento das obras. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA— DA DIREÇÃO 
20.1 - A contratada indica como responsável técnico pela execução da obra o Engenheiro 
	  CREA N° 	  o qual fica autorizado a representá-lo 
perante o CONTRATANTE e a fiscalização deste em tudo o que disser respeito àquela. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA somente poderá substituir o técnico responsável pela 
obra, após expressa anuência da Secretaria Municipal de Obras, devendo essa substituição ser 
comunicada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA— DO EXAME, ENTREGA E RECEBIMENTO. 
21.1 - O recebimento das obras será efetuado pela fiscalização do órgão responsável através da 
Secretaria Municipal de Obras e/ou por um representante da CONTRATADA, devendo ser 
lavrado, no ato, o termo competente, no qual se certificará o recebimento definitivo. Em se 
dando ao recebimento caráter provisório, o qual não excederá 15 (quinze) dias, a Secretaria de 
Obras, poderá exigir os reparos e substituições convenientes ou abatimento do preço, 
consignando-se os motivos. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA— DAS PENALIDADES 
22.1 - O inadimplemento por parte da CONTRATADA de qualquer das cláusulas e disposições 
deste contrato administrativo, implicará na sua rescisão ou na sustação do pagamento relativos 
aos serviços já executados, a critério da CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal 
Obras, independentemente de qualquer procedimento judicial, sujeitando-se ainda, as 
penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei N° 8.666/93. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Obras, poderá 
valer-se do disposto no caput desta cláusula, se a CONTRATADA contrair obrigações com 
terceiros, que possam de qualquer forma, prejudicar a execução do objeto ora contratado. 
a) Retardar injustificadamente o início dos trabalhos por mais de 10 (dez) dias, da data do 
recebimento da Ordem de Serviços, autorizando o início dos mesmos; 
b) Interromper os serviços por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem justo motivo; 
c) Ocasionar atraso de mais de 30 (trinta) dias na entrega da obra, salvo conveniência do 
CONTRATANTE, na continuidade dos mesmos, quando então, aplicar-se-ão as penalidades 
pertinentes; 
d) Deixar de pagar as multas nos prazos fixados. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA— DA MULTA 
23.1 - Ressalvados os motivos de força maior ou caso fortuito, que deverão ser devidamente 
comprovados pela CONTRATADA, A CONTRATANTE sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 87 da Lei Federal N° 8.666/93, aplicará as seguintes multas: 

a) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor da parcela atrasada, por dia de atraso 
que venha a ocorrer na execução deste com relação aos prazos estabelecidos pelo Cronograma 
Físico-Financeiro; 
b) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor ora ajustado pelo não cumprimento de 
quaisquer condições do CONTRATO. 
c) As multas serão limitadas, no máximo, a 10% (dez por cento) do valor do contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE 
24.1 - São prerrogativas da CONTRATANTE as previstas no art. 58, da Lei 8.666/93, que as 
exercerá nos termos das normas referidas no preâmbulo deste contrato administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor caucionado reverterá integralmente para a CONTRATANTE 
em caso de rescisão do contrato administrativo por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da 
aplicação do disposto no art. 80, da Lei N° 8.666/93 e de apurar-se e cobrar-se pela via própria a 
diferença que houver em favor do CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO  - A CONTRATANTE descontará do valor caucionado a numerário 
que bastar à restauração de danos a que a CONTRATADA causar na execução das obras 
contratadas, hipótese em que a CONTRATADA deverá em 05 (cinco) dias úteis a contar da 
notificação administrativa, recompor o valor abatido para restaurar a integridade da garantia. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA— DAS PROVAS E TESTES DOS MATERIAIS 
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25.1 - Poderá a Prefeitura Municipal de Bujaru, exigir provas de cargas, testes dos materiais e 
análise de sua qualidade, através de entidades oficiais ou laboratórios particulares de 
reconhecida idoneidade, correndo todas as despesas por conta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA— DA RESCISÃO 
26.1 - O presente contrato administrativo poderá ser rescindido: 
a) unilateralmente nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e XVII, do Art. 78 da Lei Federal n° 
8.666, de 21 .06.1993, sem que caiba a CONTRATADA qualquer indenização, sem embargo da 
imposição das propriedades que se demonstrarem cabíveis; 
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação; 
c) judicialmente, nos termos da legislação processual; 
d) nas hipóteses preceituadas pelo Art. 77 da Lei Federal n° 8.666 de 21.06.1993, com as 
consequências contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA CONTRATUAL 
27.1 - O presente contrato administrativo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no 
todo ou em parte. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA na execução do contrato administrativo, sem prejuízo 
das responsabilidades contratuais e legais, não poderá subcontratar partes da obra, ou sua 
integralidade. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DOS ENCARGOS DECORRENTES DO CONTRATO 
28.1 - Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas e 
emolumentos decorrentes deste contrato administrativo e da execução de seu objeto. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - FORO 
29.1 - Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste Contrato 
Administrativo, fica eleito, pelos contratantes, o Foro da Comarca de Bujaru/Pa, com a renúncia 
de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição que tenham ou venham a ter. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - PUBLICIDADE 
30.1 - O presente instrumento de contrato administrativo será publicado no mural de avisos da 
Prefeitura Municipal de Bujaru, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir de sua assinatura. 

CLÁUSULA TRISÉGIMA PRIMEIRA - ASSINATURA 
31.1 - E, por estarem justos e contratados, firmam o ato em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, para que sejam produzidos os efeitos legais 
pretendidos 

Bujaru/Pa, de 	 de 	 

Prefeitura Municipal de Bujaru 
Miguel Bernardo da Costa Junior 

Contratada 

Av. Dom Pedro II, 38 - Centro, Cep 68670-000 - Bujaru/Pa 
Tel. (91) 3746-1444 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.563/000110 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CNPJ n° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Contratada 

Testemunhas: 

2 

Av. Dom Pedro II, 38 - Centro, Cep 68670-000 - Bujaru/Pa 
Tel. (91) 3746-1444 

w.huiarupa.govhr 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.563/000110 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ANEXO  
MODELO 

CARTA-PROPOSTA 

Ao 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Bujaru/Pa 

Referência: Tomada de Preço N° 02/2022 

Prezado Senhor, 

Encaminhamos à essa Comissão Permanente de Licitações, nossa proposta, referente a 
Licitação em epígrafe, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 
01(UMA)SALA AULA DA ESCOLA SÃO LAZARO E DA ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA, 
LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE BUJARU/PÁ: 

Nossa proposta tem preço global fixado em R$ 	 (por extenso) compostos de 
acordo com exigências do Edital. 

O prazo para execução dos serviços é de 	 ( 	) dias corridos, contados da ordem 
de serviços. 

O prazo de validade de nossa proposta é de 	 ( 	 ) dias, a partir da abertura 
da proposta. 

Em anexo consta Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro para fiscalização. 
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 
Edital da licitação e seus anexos. 

Atenciosamente, 

Data, 	/ 	/ 	 

Assinatura do Representante Legal 
Papel timbrado da empresa 

Av. Dom Pedro II, 38 - Centro, Cep 68670-000 - Bujaru/Pa 
Tel. (91) 3746-1444 

ppa.gnybr 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.563/0001-10 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ANEXO VI 

MODELO 

CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO 

Ao 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Bujaru. 

Referência: Tomada de Preço N° 02/2022 

Prezados Senhores: 

A (nome da empresa) 	 , CNPJ n.° 	 , com sede à 
	  neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com 
qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo 
presente instrumento de mandato, nomeia e constitui seu(s) Procurador/Representante(es), o 
Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem 
confere(m) amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal de Bujaru/Pa, para praticar os atos 
necessários para representar a outorgante na licitação, na modalidade de  TOMADA DE 
PREÇO N° 02/2022 do município acima especificado, usando dos recursos legais e 
acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-
los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, 
firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta 
para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso. 

Data, 	 

Assinatura do Representante Legal 

Av. Dom Pedro II, 38 - Centro, Cep 68670-000 - Bujaru/Pa 
Tel. (91) 3746-1444 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.563/0001-10 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Papel timbrado do licitante 

ANEXO VII 

MODELO 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO 

Ao 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Bujaru 

Referência: Tomada de Preço N° 02/2022 

Pela presente, declaro (amos) que, nos termos do art. 28, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações, que a empresa/fornecedor 	 (indicação da razão social) cumpre plenamente 
os requisitos de habilitação para a TOMADA DE PREÇO N° 02/2022,  cujo objeto é a 
	  a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Obras. 

Data, 	/ 	/ 	 

Assinatura do Representante Legal 

Av. Dom Pedro II, 38 - Centro, Cep 68670-000 - Bujaru/Pa 
Tel. (91) 3746-1444 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.563/0001-10 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Papel timbrado do licitante 

ANEXO VIII 

MODELO 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. XXXIII, DO ART. 70  DA CF C/C 
INC. V DA LEI N° 8.666/93 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a 
modalidade de TOMADA DE PREÇO N° 02/2022, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 
71, da Constituição Federal, combinado ao inciso V do artigo 27, da Lei n° 8.666/93, que não 
possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

Data, 	/ 	/ 	 

Assinatura do Representante Legal 

Av. Dom Pedro II, 38 - Centro, Cep 68670-000 - Bujaru/Pa 
Tel. (91) 3746-1444 
www.bujaru.pa.gov. br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.56310001-10 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Papel timbrado do licitante 

ANEXO IX 

MODELO 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO 

Ao 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de Bujaru 

Referência: Tomada de Preço N° 02/2022 

A firma 	 , portadora do CNPJ n° 
	 declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no Edital de 
TOMADA DE PREÇO N° 02/2022, em consideração e dos respectivos anexos e documentos, 
que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à 
qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e 
demonstrem integral possibilidade de atender ao objeto do presente certame licitatório. 

O signatário da presente também declara, em nome da referida proponente, total concordância 
com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação objeto do presente edital. 

Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes impeditivos 
da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Art. 32, 
parágrafo 21  e Art. 97, ambos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Data, 	/ 	/ 	 

Assinatura do Representante Legal 

Av. Dom Pedro II, 38 - Centro, Cep 68670-000 - Bujaru/Pa 
Tel. (91) 3746-1444 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.563/0001-10 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ANEXO X 

MODELO 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE OBRAS - CRO 

A Prefeitura Municipal de Bujaru, Estado do Pará, através da Secretaria de Obras, CERTIFICA 
que a empresa 	 , com sede 	  
portadora do CNPJ n° 	 , com ramo de atividade de construção civil, 
tendo como responsável técnico o 	 , está em situação 
regular perante esta Prefeitura Municipal de Bujaru/Pa. 

Validade de 30 (trinta) dias após sua emissão. 

Data, 	/ 	/ 	 

Secretário de Obras do Município 

Av. Dom Pedro II, 38 - Centro, Cep 68670-000 - Bujaru/Pa 
Tel. (91) 3746-1444 
vww.h.jaru.pa.gov.br  



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.19656310001-10 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

MODELO XI 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

Declaramos para fins de licitação que a Empresa 	  

	  situada na 	  

portadora do CNPJ n° 

	  visitou o local onde serão executados os serviços de 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO  DE OBRAS DE 

ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)SALA AULA DA 

ESCOLA SÃO LAZARO E DA ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO 

DE BUJARU/PÁ, na companhia de um servidor designado pela Secretaria de Obras da 

Prefeitura Municipal de Bujaru, referente à TOMADA DE PREÇO N.00212022. 

Data, 	/ 	/ 	 

Secretaria Municipal de Infraestrutura de Bujaru. 

Av. Dom Pedro II, 38 - Centro, Cep 68670-000 - Bujaru/Pa 
Tel. (91) 3746-1444 
www.bujaru,pgovJw 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.563/0001-10 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

MODELO XII 

TERMO DE RECEBIMENTO DE EDITAL 

TOMADA DE PREÇO N° 02/2022 

Modalidade: TOMADA DE PREÇO N° 02/2022 
Tipo: MENOR PREÇO 
Processo n°: 022022 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)SALA AULA DA 
ESCOLA SÃO LAZARO E DA ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO 
DE BUJARU/PÁ. 

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

FONE: 

FAX: 

E-MAIL: 

Declaro que recebi da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura  MUNICIPAL DE 
BUJARU- Estado do Pará, Edital da TOMADA DE PREÇO N° 02/2022. 

(local), 	de 	 de 2022. 

Assinatura 

Nome legível do Declarante 

Av. Dom Pedro II, 38 - Centro, Cep 68670-000 - Bujaru/Pa 
Tel. (91) 3746-1444 


