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JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

DESCRIÇÃO 

O Município de Bujaru apresenta uma grande problemática no que diz respeito ao espaço fisico e 

aparelhamentos destinados aos alunos do ensino fundamental. Apesar dos esforços da gestão municipal, 

ainda é notória a precariedade em muitas escolas do Espaço Rural do Município. Problemas nos telhados, 

nas estruturas, pinturas e salas de aula insuficientes para atender toda demanda de alunos, principalmente 

porque esta cresce anualmente e precisa-se de prédios escolares novos e capazes de oferecer um 

atendimento digno para os alunos. Ante a este fato a prefeitura propõe por meio desta a CONSTRUÇÃO 

' DA E. M. E. F. ANTÔNIO RODRIGUES, localizada na Comunidade SÃO PAULO, espaço rural do 

município de Bujaru. 

A justificativa apresentada é em face da necessidade de oferecer espaços fisicos adequados a 

favorecer a aprendizagem dos alunos, bem como promover melhor qualidade de ensino e mais conforto, 

haja vista que o prédio existente é construído em madeira e encontra-se danificado por fatores climáticos e 

por utilização de longos anos sem reforma, comprometendo o bem estar dos alunos e funcionários. 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

DESCRIÇÃO 

CONSTRUÇÃO DA E. M. E. F. ANTÔNIO RODRIGUES. 
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PLANO DE TRABALHO 

ETAPAS DE EXECUÇÃO 

ETAPAS / FASES ESPECIFICAÇÃO TEMPO DE EXECUÇÃO 

01 
CONSTRUÇÃO DA E. M. E. F. ANTÔNIO 

RODRIGUES. 
120 DIAS 

TOTAL 120 DIAS 

PLANO DE TRABALHO 

PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00) 

NATUREZA DE DESPESA 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR 

CONSTRUÇÃO DA E. M. E. F. ANTÔNIO 
RODRIGUES 

R$ 240.224,44 

TOTAL R$ 240.224,44 

LOCAL, DATA E ASSINATURA DO PROPONENTE 

Bujarú (Pa), 24 de janeiro de 2022. 
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PROJETO BÁSICO 

MUNICÍPIO: BUJARÚ-PA 

LOCALIDADE: COMUNIDADE SÃO PAULO - ESPAÇO RURAL DE BUJARU 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA E. M. E. F. ANTÔNIO RODRIGUES 

APRESENTAÇÃO: 

O presente projeto destina-se à CONSTRUÇÃO DA E. M. E. F. ANTÔNIO 

RODRIGUES, localizada na COMUNIDADE SÃO PAULO, Espaço rural de Bujaru, a serem 

executadas com recursos oriundos da programação orçamentária da Prefeitura Municipal de Bujaru. 

JUSTIFICATIVAS: 

O Município de Bujaru apresenta uma grande problemática no que diz respeito ao espaço 

fisico e aparelhamentos destinados aos alunos do ensino fundamental. Apesar dos esforços da 

gestão municipal, ainda é notória a precariedade em muitas escolas do Espaço Rural do Município. 

Problemas nos telhados, nas estruturas, pinturas e salas de aula insuficientes para atender toda 

demanda de alunos, principalmente porque esta cresce anualmente e precisa-se de prédios escolares 

novos e capazes de oferecer um atendimento digno para os alunos. Ante a este fato a prefeitura 

propõe por meio desta a CONSTRUÇÃO DA E. M. E. F. ANTÔNIO RODRIGUES, localizada na 

COMUNIDADE SÃO PAULO, espaço rural do município de Bujaru. 

A justificativa apresentada é em face da necessidade de oferecer espaços físicos adequados 

a favorecer a aprendizagem dos alunos, bem como promover melhor qualidade de ensino e mais 

conforto, haja vista que o prédio existente é construído em madeira e encontra-se danificado por 

fatores climáticos e por utilização de longos anos sem reforma, comprometendo o bem estar dos 

alunos e funcionários. 

LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS: 

A obra se localiza na COMUNIDADE SÃO PAULO, espaço rural do município de 

Bujaru-PA. 

Av. Dom Pedro II, 38, Bairro-Centro, CEP: 68670-000 - CNPJ: 05.196.563/0001-10 



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 
PODER EXECUTIVO 

  

APOIO INSTITUCIONAL: 

A Prefeitura Municipal já vem executando através da parceria com outras instituições e por 

iniciativa própria a construção e conservação de escolas no município de Bujaru dentro das suas 

possibilidades orçamentárias. Dessa forma, os custos apresentados na planilha em anexo foram 

apropriados a partir do levantamento expedito em campo pelo responsável técnico da Prefeitura 

Municipal em janeiro de 2022. 

SOLUÇÃO ALTERNATIVA: 

As obras e serviços aqui propostos serão executados dentro de um padrão construtivo 

adotado e recomendado, procurando manter os princípios de simplicidade, funcionalismo e 

economia, conforme recomenda a boa gestão dos recursos públicos e a legislação vigente. 

CUSTO DO EMPREENDIMENTO: 

O valor total da obra em questão está estimado em R$ 240.224,44 (DUZENTOS E 

QUARENTA MIL DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO 

CENTAVOS), sendo este oriundo da programação orçamentária da Prefeitura Municipal de Bujaru 

de 2022. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

O prazo de execução de todas as obras e serviços objeto desse Projeto Básico é de 120 

(CENTO E VINTE) dias corridos. 
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MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

1— PROJETO ARQUITETÔNICO 

O presente projeto destina-se à construção de uma escola rural de um pavimento que 

contará com uma sala de aula, uma sala multiuso, área de convivência, banheiros feminino e 

masculino, área de serviço e uma cozinha escolar. 
Por se tratar de uma construção e considerando a questão dos poucos recursos 

disponíveis, o projeto foi concebido de uma forma simples, de modo a se conseguir o máximo 
em termos de qualidade dos serviços ofertados na unidade escolar com o mínimo de custos. 

A construção envolverá uma sala de aula para possibilitar o atendimento da crescente 

demanda, de uma cozinha escolar, uma sala multiuso, um conjunto de banheiros masculino e 
feminino, com possibilidade de atendimento a alunos PDC, área de serviços e uma área de 
convivência onde a comunidade escolar possa interagir, tudo isso atendendo aos padrões 
exigidos pelo FNDE e normas pertinentes. 

A premissa básica foi a de criar espaços ao mesmo tempo modernos e adaptados às 
condiçõesclimáticas e culturais da comunidade a ser atendida 

O espaço comunitário, a convivência, onde acontecem as trocas de experiências da 
comunidade escolar é sombreado e bem ventilado, agradável e, interliga o bloco de serviços à 
sala deaula, na construção utilizam-se de métodos construtivos atuais. 

A sala de aula atende aos padrões exigidos pelo FNDE, tendo ventilação cruzada e 
iluminação natural, características garantidas por grandes vãos nas paredes laterais, a mesma 
fica localizada à frente do bloco de serviços, sua concepção arquitetônica prevê a possibilidade 
de futuras ampliações, com a construção de novas salas de aula, sem que haja interferência 
com o atual projeto. 

O projeto estrutural de fundação foi concebido para uma base de blocos em concreto 
armado, com baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração, as demais estruturas serão 
de concreto armado. A cobertura terá estrutura de madeira com telhamento em telha cerâmica 
tipo plan. 

Para o bloco de serviço (cozinha escolar, área de serviços, sala multiuso e banheiros 
PDC) o fechamento superior dos banheiros será em laje pré-moldada que servirá de suporte 
para a caixa d'água. 

O fornecimento de água se dará através de uma caixa d'água de polietileno apoiada 
sobre laje em estrutura complementar do bloco de serviços, com 1.000 litros de capacidade. 

2— PROJETOS ESPECÍFICOS DE IMPLANTAÇÃO 

O Projeto de construção da E.M.E.F. ANTÔNIO RODRIGUES, foi pensado 
especificamente para a referida escola, onde será edificado, devendo ser implantado na forma 
específica como foi concebido, de modo que o PROJETO DE IMPLANTAÇÃO deverá ser 
elaborado por profissionais capacitados. 
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Os autores dos projetos deverão sempre ser consultados na decisão de alterações do 
partido arquitetônico e/ou do dimensionamento dos diversos sistemas que compõem a 

Edificação. 

3- SERVIÇOS PRELIMINARES 

A CONTRATADA deverá obedecer às normas estabelecidas pelo Conselho Regional e 

Federal pertinentes ao assunto. 

Será obrigatória a colocação de uma nova placa de obra, de acordo com modelo fornecido 

pela CONTRATANTE, antes do início da obra. Deverá ser colocada em local de fácil visualização, 

de comum acordo entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA. 

Após a conclusão dos serviços, as placas serão retiradas. 

Deverão, ainda, às custas da CONTRATADA, ser colocadas placas de todas as empresas 

envolvidas no empreendimento, tais como, projetistas, consultores, fornecedores etc. 

4- ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E CONSULTORIA 

A CONTRATADA será encarregada de obter todas as licenças necessárias ao início dos 

serviços, bem como o pagamento de todas as taxas e emolumentos. 

Incluem-se neste item as despesas decorrentes do registro da obra no CREA, INSS e outros 

exigidos pela municipalidade local. 

A CONTRATADA providenciará ainda os seguros de incêndio e risco de engenharia em 

companhia de sua preferência. Será entregue à CONTRATANTE cópia da apólice deste seguro. 

Será de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de todas as multas, bem como o 

cumprimento de todas as exigências decorrentes da execução da obra. 

A localização das instalações provisórias deverá obrigatoriamente levar em consideração o 

fluxo de entrada e saída de materiais e pessoal, de modo a não prejudicar o andamento da obra. As 

instalações provisórias de água, luz e esgoto serão de responsabilidade da CONTRATADA, tendo 

ao seu encargo, também, a extensão de redes de energia de alta e baixa tensão, quando for 

necessário, bem como as redes de água e esgoto. Não serão permitidas, em hipótese alguma, a 

utilização de águas de chuvas ou paradas na execução dos serviços. 

5- MÃO DE OBRA 

As obras serão obrigatoriamente dirigidas por engenheiros ou arquiteto júnior em tempo 

integral no canteiro de obras. Pelo engenheiro/arquiteto residente deverão ser feitas todas as 

comunicações entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA. A CONTRATADA deverá também 
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manter no canteiro de obras dois estagiários, sendo um de arquitetura e outro de engenharia em 

meio período. 

Deverá também a CONTRATADA manter no canteiro, sob regime integral, um mestre de 

obras com experiência comprovada, para o comando dos operários na execução dos serviços. 

Para composição da equipe de condução dos serviços deverão ainda ser empregados 

profissionais para outras funções da obra, tais como, vigilância, serviços de escritório, distribuição e 

guarda de ferramentas, controle de estoque de materiais etc. 

A CONTRATANTE, através de sua FISCALIZAÇÃO, como também a CONTRATADA, 

poderão a seus critérios, ordenar a substituição de qualquer profissional que não esteja cumprindo 

as determinações contidas em projetos e especificações, assim como esteja sendo displicente e 

insubordinado. 

Serão empregados profissionais em número compatível com o bom andamento dos serviços, 

de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. 

Todos os profissionais e operários em trabalho nas obras deverão estar com seus 

equipamentos de proteção individual (EM), obedecendo o constante na legislação do trabalho, sob 

pena de não ser autorizado o trabalho pela FISCALIZAÇÃO. 

A vigilância do canteiro de obras será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, a 

qual deverá empregar a quantidade de operários que se fizerem necessários a perfeita segurança do 

canteiro de obras. Não caberá a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade sob quaisquer fatos 

ocorridos neste sentido até a completa entrega dos serviços. 

Deverá ser prevista uma assessoria técnica especializada em restauro de monumentos 

antigos, para orientação de execução durante o andamento dos serviços. Esta consultoria deverá ser 

aprovada pelo CONTRATANTE. 

6- LIMPEZA PERMANENTE 

A obra deverá estar sempre limpa e em condições de trafegabilidade. Para tanto, a contratada 

manterá equipe permanente de limpeza, com material apropriado, do início ao término da obra 

coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral. 
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7- FUNDAÇÃO 

Blocos de Concreto 

As fundações a executar, serão diretas, constituídas de blocos e vigas baldrame: em 

concreto armado, FCK20MPA, devendo obedecer às recomendações para a execução de concreto 

armado contidas nestas Especificações. 

Antes do lançamento da argamassa, as cavas e as formas deverão ser cuidadosamente 

limpas, isentas de quaisquer materiais nocivos ao concreto, tais como madeiras, solos carreados por 

chuvas, etc. 

No caso de existir água dentro das cavas, deverá haver o esgotamento total, não sendo 

permitido a concretagem antes dessa providência. 

8- ESTRUTURA DE CONCRETO 

Forma e desforma 

Deverão ser obedecidas as dimensões do projeto. A retirada das formas e escoramentos 

deverá obedecer a NBR-6 118 

(NB- 1) item 14.2.1, devendo atender os prazos recomendados. As tábuas para as formas 

deverão ter no mínimo 2,5 cm com dimensionamento de reforço adequado evitando deformação na 

concretagem, poderá ser utilizado forma metálica. 

Antes da concretagem as formas deverão ser limpas e estanques. 

9— ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO 

-  - SALAS DE AULA E SALA MUILTIUSO 
Piso - Cerâmica, formato 45x45 cm, PEI V, cor Bege ou Branca. 
Parede - Pintura com tinta látex acrílica semibrilho - Cor conforme Estudo de 
Cores.Teto - Telhado com madeiramento e telhas cerâmicas tipo plan. 

- ÁREA DE CONVIVÊNCIA 
Piso - Cerâmica, formato 45x45 cm, PEI V, cor Bege ou Branca. 
Parede - Pintura com tinta látex acrílica semibrilho - Cor conforme Estudo de 
Cores. Teto - Telhado com madeiramento e telhas ecológicas de fibra vegetal 
aparentes. 

- BANHEIROS 
Piso - Cerâmica, formato 45x45 cm, PEI V, cor Bege ou 
Branca. Parede - Cerâmica, formato 25x35cm, PEI III, cor 
branco, até o teto. 
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Teto - Forro em laje de concreto aramado rebocada com acabamento em pintura látex 
acrílica semibrilho - Cor Branco Gelo. 

- 	—COZINHA 
Piso - Cerâmica, formato 45x45 cm, PEI V, cor Bege ou 
Branca. Parede - Cerâmica, formato 25x35cm, PEI III, cor 
branco, até o teto. 
Teto - Forro em laje de concreto aramado rebocada com acabamento em pintura látex 
acrílica semibrilho - Cor Branco Gelo. 

- 	- ÁREA DE SERVIÇO 
Piso - Cerâmica, formato 45x45 cm, PEI V, cor Bege ou 
Branca. Parede - Cerâmica, formato 25x35cm, PEI III, cor 
branco, até o teto. 
Teto - Forro em laje de concreto aramado rebocada com acabamento em pintura látex 
acrílica semibrilho - Cor Branco Gelo. 

- 	—FACHADA 
Parede - Pintura látex acrílica semibrilho - Cor conforme Estudo de Cores. 

- 	—ESTRUTURA 
Concreto - Pintura látex acrílica semibrilho sobre fundo selador acrílico - Cor conforme 
Estudo de Cores. 

- 	—ESQUADRIAS 
- Ferro - Pintura anticorrosiva zarcão e acabamento em esmalte sintético - Cor conforme 
Estudo deCores. 
- Alumínio - janelas do tipo basculante em alumínio anodizado, linha 25. 
- As ferragens das esquadrias serão em aço com acabamento cromado, de 1 E qualidade. Não 
será admitido o emprego de ferragens que se oxidem e de fechaduras com maçanetas do tipo 
bola, mas sim maçanetas de empunhadura longa. 

10- QUADRO DE ESQUADRIAS 

LOCAL DE DIMENSÕES Á. ÁREA COD. QUA. APLICAÇÃO MAT. UNIT TOTAL P C H 

JANELA EM ALUMINIO 

JA-Ol 02 Banheiro PDC 1,80 0,50 0,50 Alumínio 0,250 0,50 

JA-02 01 Cozinha 1,80 1,00 0,50 Alumínio 0,500 0,50 

JA-02 04 Sala de aula 1,50 2,00 1,00 Alumínio 2,000 8,00 

JA-02 01 Sala multiuso 1,50 2,00 1,00 Alumínio 2,000 2,00 
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PORTA DE MADEIRA 

PF-01 02 Sala de aula e Cozinha 0,80 2,10 Madeira 1,68 6,72 

PF-02 02 Banheiro PDC --- 0,90 2,10 Madeira 1,89 1,89 

JANELA DE ENROLAR—CHAPA DE AÇO 

JE-Ol 01 Cozinha 1,00 1,30 1,10 Aço 1,43 1,43 

LEGENDA: P=peitoril, C=comprimento, H=altura. 

- 	—BANCADAS 
A bancada da cozinha será com uma cuba, em aço inox, com dimensões conforme projeto. 

-LOUÇAS 
-  Bacia de louça, com caixa acoplada, cor branco gelo; 
-  Lavatório de louça, sem coluna, cor branco gelo; 
-  Tanque de mármore sintético, sem coluna, cor creme. 

- 	- METAIS 
-  Torneira para lavatório em metal, acabamento cromado; 
-  Torneira para pia de cozinha em metal, acabamento cromado; 
-  Torneira para tanque em metal, acabamento cromado, uso geral; 
- Torneira de jardim para mangueira em metal, acabamento cromado, uso geral; 
-  Registro de gaveta em metal com canopla, acabamento cromado. 

- 	- ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO 

-  Porta papel higiênico, de sobrepor, em metal cromado. 

- 	- LUMINÁRIAS 
-  Luminária de sobrepor, tipo plafon, lâmpada fluorescente lx20W, de no vigamento da 
estrutura dotelhado da sala de aula e da convivência, 
-  Luminária de sobrepor, tipo plafon, lâmpada fluorescente lx2OW, na laje do bloco de serviços, 
-  Luminária de sobrepor, tipo tartaruga, lâmpada fluorescente 1 x20W, nas paredes externas, 
direita eesquerda, da sala de aula e do bloco de serviços respectivamente, 

- 	- CAIXA D'ÁGUA 
Caixa 	d'água 	em 	polietileno 	sobre 	laje 	de 	concreto 	conforme 	projeto 	arquitetônico, 
capacidade 1.0001. 

11—INSTALAÇÕES ELÉTRICAS /  HIDRO-SANITÁRIAS 
As instalações elétricas e hidrossanitárias deverão 	ser 	executadas 	conforme 	projeto 
específicoelaborado por profissional habilitado para cada fim. 

OBS:  Quaisquer esclarecimentos ou dúvidas deverão ser sanadas junto aos profissionais 
responsáveis. 
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12— QUADRO DE ÁREAS 

ÁREAS INTERNAS 

01 Sala de Aula 48,00 m2  

02 Sala multiuso 19,00 m2  

03 Convivência 25,36 m2  

04 Banheiro masculino 2,55 m2  

05 Banheiro feminino 2,55 m2  

06 Cozinha 5,34 m2  

07 Área de serviço 1,80 m2  

08 Circulação 9,62 m2  

09 Calçada externa/rampa/escada 34.48 m2  

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 148.70 
2 

13— APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 

Todos os projetos foram elaborados em meio magnético através do Software AUTOCAD. 
As pranchas dos Projetos foram montadas em ambiente "Espaço do Papel" através de 

"Viewports" na área gráfica. As margens e os carimbos estão no "Espaço do Papel", onde o 
carimbo é um bloco editável. 

As pranchas do projeto arquitetônico encontram-se em arquivos do tipo ".DWG", 
nestes arquivos estão todos os desenhos para a montagem do projeto de Arquitetura (de 01 à 
02). 

14— CADERNOS 

- Especificação técnica.doc 

- Memorial descritivo.doc 
- Planilha orçamentária.xls 

15- MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

As medições serão efetuadas em campo, na unidade dos serviços efetivamente executados e 

aceitos pela FISCALIZAÇÃO , de acordo com a descrição da planilha de Orçamento Analítico. 

O pagamento será feito de acordo com o preço constante na Planilha de Orçamento 

Analítico, que é a compensação integral pela execução dos serviços, que inclui material, mão de 

obra, encargos sociais, ferramentas, transportes, lucro, e tudo mais necessário para execução das 

obras. 

16- CONCLUSÃO E RECEBIMENTO DA OBRA 

Buscou-se através deste projeto atingir os objetivos através de uma edificação 
arquitetonicamente bem resolvida do ponto de vista estético, funcional e economicamente 
viável, adequando-se aos padrões construtivos e industriais, culturalmente rica em 
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• .• 	 . 	 ,. 	 . 	 . 	 • 
informações espaciais e educativamente propicia ao ensino e aprendizagem das criança .. 
comunidade. 

Por ocasião do recebimento da obra, todas as instalações devem estar funcionando 

perfeitamente e com a autorização dos órgãos competentes. Será procedida cuidadosa verificação 

por parte da FISCALIZAÇÃO das perfeitas condições de todas as instalações elétricas, de 

abastecimento de água, rede de esgotos, rede de drenagem e demais outros aspectos da 

infraestrutura local. 

Bujaru - PA, 24 de janeiro de 2021. 
r 

for 
0vli 

.D/PA 
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PROJETO BÁSICO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA E. M. E. F. SÃO JORGE 
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DADOS CADASTRAIS 

ORGÃO/ENTiDADE PROPONENTE CNPJ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARÚ 05.196.563/0001-10 

ENDEREÇO AVENIDA D. PEDRO II, N°38 

CIDADE UF CEP TELEFONE EA 

BUJARÚ PA 68.670-000 (91) 3746-1444 MUNICIPAL 

NOME DO RESPONSÁVEL CPF 

-{IGUEL BERNARDO DA COSTA JUNIOR 512.320.142-49 

RG ORGÃO EXPEDIDOR CARGO FUNÇÃO TELEFONE 

2667370 PC-PA PREFEITO PREFEITO (91) 3746-1444 

ENDEREÇO AVENIDA DOM PEDRO II 
CEP 

68.670-000 

TITULO DO PROJETO TEMPO DE EXECUÇÃO 

CONSTRUÇÃO DA E. M. E. F. SÃO JORGE 
120 DIAS 

SETOR DE ATIVIDADE DO PROJETO 

MUNICIPAL R$ 240.224,44 
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

DESCRIÇÃO 

O Município de Bujaru apresenta uma grande problemática no que diz respeito ao espaço físico e 

aparelhamentos destinados aos alunos do ensino fundamental. Apesar dos esforços da gestão municipal, 

ainda é notória a precariedade em muitas escolas do Espaço Rural do Município. Problemas nos telhados, 

nas estruturas, pinturas e salas de aula insuficientes para atender toda demanda de alunos, principalmente 

porque esta cresce anualmente e precisa-se de prédios escolares novos e capazes de oferecer um 

atendimento digno para os alunos. Ante a este fato a prefeitura propõe por meio desta a CONSTRUÇÃO 

DA E. M. E. F. SÃO JORGE, localizada na COMUNIDADE FAZENDA, espaço rural do município de 

Buj aru. 

A justificativa apresentada é em face da necessidade de oferecer espaços fisicos adequados a 

favorecer a aprendizagem dos alunos, bem como promover melhor qualidade de ensino e mais conforto, 

haja vista que o prédio existente encontra-se danificado por fatores climáticos e por utilização de longos 

anos sem reforma, comprometendo o bem estar dos alunos e funcionários. 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

DESCRIÇÃO 

CONSTRUÇÃO DA E. M. E. F. SÃO JORGE. 
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PLANO DE TRABALHO 

ETAPAS DE EXECUÇÃO 

7ica~ ~'Ftu b r 

ETAPAS / FASES ESPECIFICAÇÃO TEMPO DE EXECUÇÃO 

01 CONSTRUÇÃO DA E. M. E. F. SÃO JORGE. 120 DIAS 

TOTAL 120 DIAS 

PLANO DE TRABALHO 

PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00) 

NATUREZA DE DESPESA 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR 

CONSTRUÇÃO DA E. M. E. F. SÃO JORGE R$ 240.224,44 

TOTAL R$ 240.224,44 

LOCAL, DATA E ASSINATURA DO PROPONENTE 

Bujarú (Pa), 24 de janeiro de 2022. 

LOCAL, DATA E ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL 

Bujarú (Pa), 24 de janeiro de 2022. 

A ufor 

Er.gen 
LA 
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PROJETO BÁSICO 

MUNICÍPIO: BUJARÚ-PA 

LOCALIDADE: COMUNIDADE FAZENDA - ESPAÇO RURAL DE BUJARU 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA E. M. E. F. SÃO JORGE 

APRESENTAÇÃO: 

O presente projeto destina-se à CONSTRUÇÃO DA E. M. E. F. SÃO JORGE, localizada 

na COMUNIDADE FAZENDA, Espaço rural de Bujaru, a serem executadas com recursos oriundos 

da programação orçamentária da Prefeitura Municipal de Bujaru. 

JUSTIFICATIVAS: 

O Município de Bujaru apresenta uma grande problemática no que diz respeito ao espaço 

físico e aparelhamentos destinados aos alunos do ensino fundamental. Apesar dos esforços da 

gestão municipal, ainda é notória a precariedade em muitas escolas do Espaço Rural do Município. 

Problemas nos telhados, nas estruturas, pinturas e salas de aula insuficientes para atender toda 

demanda de alunos, principalmente porque esta cresce anualmente e precisa-se de prédios escolares 

novos e capazes de oferecer um atendimento digno para os alunos. Ante a este fato a prefeitura 

propõe por meio desta a CONSTRUÇÃO DA E. M. E. F. SÃO JORGE, localizada na 

COMUNIDADE FAZENDA, espaço rural do município de Bujaru. 

A justificativa apresentada é em face da necessidade de oferecer espaços físicos adequados 

a favorecer a aprendizagem dos alunos, bem como promover melhor qualidade de ensino e mais 

conforto, haja vista que o prédio existente encontra-se danificado por fatores climáticos e por 

utilização de longos anos sem reforma, comprometendo o bem estar dos alunos e funcionários. 

LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS: 

A obra se localiza na COMUNIDADE FAZENDA, espaço rural do município de Bujaru- 

PA. 
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APOIO INSTITUCIONAL: 

A Prefeitura Municipal já vem executando através da parceria com outras instituições e por 

iniciativa própria a construção e conservação de escolas no município de Bujaru dentro das suas 

possibilidades orçamentárias. Dessa forma, os custos apresentados na planilha em anexo foram 

apropriados a partir do levantamento expedito em campo pelo responsável técnico da Prefeitura 

Municipal em janeiro de 2022. 

SOLUÇÃO ALTERNATIVA: 

As obras e serviços aqui propostos serão executados dentro de um padrão construtivo 

adotado e recomendado, procurando manter os princípios de simplicidade, funcionalismo e 

economia, conforme recomenda a boa gestão dos recursos públicos e a legislação vigente. 

CUSTO DO EMPREENDIMENTO: 

O valor total da obra em questão está estimado em R$ 240.224,44 (DUZENTOS E 

QUARENTA MIL DUZENTOS E VINIL E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO 

CENTAVOS), sendo este oriundo da programação orçamentária da Prefeitura Municipal de Bujaru 

de 2022. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

O prazo de execução de todas as obras e serviços objeto desse Projeto Básico é de 120 

(CENTO E VINTE) dias corridos. 
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MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

1— PROJETO ARQUITETÔNICO 

O presente projeto destina-se à construção de uma escola rural de um pavimento que 
contarácom uma sala de aula, uma sala multiuso, área de convivência, banheiros feminino e 
masculino, área de serviço e uma cozinha escolar. 

Por se tratar de uma construção e considerando a questão dos poucos recursos 
disponíveis, o projeto foi concebido de uma forma simples, de modo a se conseguir o máximo 
em termos de qualidade dos serviços ofertados na unidade escolar com o mínimo de custos. 

A construção envolverá uma sala de aula para possibilitar o atendimento da crescente 
demanda, de uma cozinha escolar, uma sala multiuso, um conjunto de banheiros masculino e 
feminino, com possibilidade de atendimento a alunos PDC, área de serviços e uma área de 
convivência onde a comunidade escolar possa interagir, tudo isso atendendo aos padrões 
exigidos pelo FNDE e normas pertinentes. 

A premissa básica foi a de criar espaços ao mesmo tempo modernos e adaptados às 
condiçõesclimáticas e culturais da comunidade a ser atendida 

O espaço comunitário, a convivência, onde acontecem as trocas de experiências da 
comunidade escolar é sombreado e bem ventilado, agradável e, interliga o bloco de serviços à 
sala deaula, na construção utilizam-se de métodos construtivos atuais. 

A sala de aula atende aos padrões exigidos pelo FNDE, tendo ventilação cruzada e 
iluminação natural, características garantidas por grandes vãos nas paredes laterais, a mesma 
fica localizada à frente do bloco de serviços, sua concepção arquitetônica prevê a possibilidade 
de futuras ampliações, com a construção de novas salas de aula, sem que haja interferência 
com o atual projeto. 

O projeto estrutural de fundação foi concebido para uma base de blocos em concreto 
armado, com baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração, as demais estruturas serão 
de concreto armado. A cobertura terá estrutura de madeira com telhamento em telha cerâmica 
tipo plan. 

Para o bloco de serviço (cozinha escolar, área de serviços, sala multiuso e banheiros 
PDC) o fechamento superior dos banheiros será em laje pré-moldada que servirá de suporte 
para a caixa d'água. 

O fornecimento de água se dará através de uma caixa d'água de polietileno apoiada 
sobre laje em estrutura complementar do bloco de serviços, com 1.000 litros de capacidade. 

2— PROJETOS ESPECÍFICOS DE IMPLANTAÇÃO 

O Projeto de construção da E.M.E.F. São Jorge, foi pensado especificamente para a 
referida escola, onde será edificado, devendo ser implantado na forma específica como foi 
concebido, de modo que o PROJETO DE IMPLANTAÇÃO deverá ser elaborado por 
profissionais capacitados. 
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rica 

Os autores dos projetos deverão sempre ser consultados na decisão de alterações-  ;: 
partido arquitetônico e/ou do dimensionamento dos diversos sistemas que compõem a 
Edificação. 

3- SERVIÇOS PRELIMINARES 

A CONTRATADA deverá obedecer às normas estabelecidas pelo Conselho Regional e 

Federal pertinentes ao assunto. 

Será obrigatória a colocação de uma nova placa de obra, de acordo com modelo fornecido 

pela CONTRATANTE, antes do início da obra. Deverá ser colocada em local de fácil visualização, 

de comum acordo entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA. 

Após a conclusão dos serviços, as placas serão retiradas. 

Deverão, ainda, às custas da CONI'RATADA, ser colocadas placas de todas as empresas 

envolvidas no empreendimento, tais como, projetistas, consultores, fornecedores etc. 

4- ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E CONSULTORIA 

A CONTRATADA será encarregada de obter todas as licenças necessárias ao início dos 

serviços, bem como o pagamento de todas as taxas e emolumentos. 

Incluem-se neste item as despesas decorrentes do registro da obra no CREA, INSS e outros 

exigidos pela municipalidade local. 

A CONTRATADA providenciará ainda os seguros de incêndio e risco de engenharia em 

companhia de sua preferência. Será entregue à CONTRATANTE cópia da apólice deste seguro. 

Será de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de todas as multas, bem como o 

cumprimento de todas as exigências decorrentes da execução da obra. 

A localização das instalações provisórias deverá obrigatoriamente levar em consideração o 

fluxo de entrada e saída de materiais e pessoal, de modo a não prejudicar o andamento da obra. As 

instalações provisórias de água, luz e esgoto serão de responsabilidade da CONTRATADA, tendo 

ao seu encargo, também, a extensão de redes de energia de alta e baixa tensão, quando for 

necessário, bem como as redes de água e esgoto. Não serão permitidas, em hipótese alguma, a 

utilização de águas de chuvas ou paradas na execução dos serviços. 

5- MÃO DE OBRA 

As obras serão obrigatoriamente dirigidas por engenheiros ou arquiteto júnior em tempo 

integral no canteiro de obras. Pelo engenheiro/arquiteto residente deverão ser feitas todas as 

comunicações entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA. A CONTRATADA deverá também 
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manter no canteiro de obras dois estagiários, sendo um de arquitetura e outro de engén 	• em 

meio período. 

Deverá também a CONTRATADA manter no canteiro, sob regime integral, um mestre de 

obras com experiência comprovada, para o comando dos operários na execução dos serviços. 

Para composição da equipe de condução dos serviços deverão ainda ser empregados 

profissionais para outras funções da obra, tais como, vigilância, serviços de escritório, distribuição e 

guarda de ferramentas, controle de estoque de materiais etc. 

A CONTRATANtE, através de sua FISCALIZAÇÃO, como também a CONTRATADA, 

poderão a seus critérios, ordenar a substituição de qualquer profissional que não esteja cumprindo 

as determinações contidas em projetos e especificações, assim como esteja sendo displicente e 

insubordinado. 

Serão empregados profissionais em número compatível com o bom andamento dos serviços, 

de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. 

Todos os profissionais e operários em trabalho nas obras deverão estar com seus 

equipamentos de proteção individual (EM), obedecendo o constante na legislação do trabalho, sob 

pena de não ser autorizado o trabalho pela FISCALIZAÇÃO. 

A vigilância do canteiro de obras será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, a 

qual deverá empregar a quantidade de operários que se fizerem necessários a perfeita segurança do 

canteiro de obras. Não caberá a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade sob quaisquer fatos 

ocorridos neste sentido até a completa entrega dos serviços. 

Deverá ser prevista uma assessoria técnica especializada em restauro de monumentos 

antigos, para orientação de execução durante o andamento dos serviços. Esta consultoria deverá ser 

aprovada pelo CONTRATANTE. 

6- LIMPEZA PERMANENTE 

A obra deverá estar sempre limpa e em condições de trafegabilidade. Para tanto, a contratada 

manterá equipe permanente de limpeza, com material apropriado, do início ao término da obra 

coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral. 
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7- FUNDAÇÃO 

Blocos de Concreto 

As fundações a executar, serão diretas, constituídas de blocos e vigas baldrame em 

concreto armado, FCK=20MPA, devendo obedecer às recomendações para a execução de concreto 

armado contidas nestas Especificações. 

Antes do lançamento da argamassa, as cavas e as formas deverão ser cuidadosamente 

limpas, isentas de quaisquer materiais nocivos ao concreto, tais como madeiras, solos carreados por 

chuvas, etc. 

No caso de existir água dentro das cavas, deverá haver o esgotamento total, não sendo 

permitido a concretagem antes dessa providência. 

8- ESTRUTURA DE CONCRETO 

Forma e desforma 

Deverão ser obedecidas as dimensões do projeto. A retirada das formas e escoramentos 

deverá obedecer a NBR-6 118 

(NB- 1)item 14.2.1, devendo atender os prazos recomendados. As tábuas para as formas 

deverão ter no mínimo 2,5 cm com dimensionamento de reforço adequado evitando deformação na 

concretagem, poderá ser utilizado forma metálica. 

Antes da concretagem as formas deverão ser limpas e estanques. 

9— ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO 

-  - SALAS DE AULA E SALA MULTIUSO 
Piso - Cerâmica, formato 45x45 cm, PEI V, cor Bege ou Branca. 
Parede - Pintura com tinta látex acrílica semibrilho - Cor conforme Estudo de 
Cores. Teto - Telhado com madeiramento e telhas cerâmicas tipo plan. 

- - ÁREA DE CONVIVÊNCIA 
Piso - Cerâmica, formato 45x45 cm, PEI V, cor Bege ou Branca. 
Parede - Pintura com tinta látex acrílica semibrilho - Cor conforme Estudo de 
Cores. Teto - Telhado com madeiramento e telhas ecológicas de fibra vegetal 
aparentes. 

- —BANHEIROS 
Piso - Cerâmica, formato 45x45 cm, PEI V, cor Bege ou 
Branca. Parede - Cerâmica, formato 25x35cm, PEI Iii, cor 
branco, até o teto. 
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Teto  -  Forro em laje de concreto aramado rebocada com acabamento em 
acrílica semibrilho  -  Cor Branco Gelo. 

pintura 	tex 

- 	-  COZINHA 
Piso  -  Cerâmica, formato 45x45 cm, PEI \T,  cor Bege ou 
Branca. Parede  -  Cerâmica, formato  25x35cm,  PEI III, cor 
branco, até o teto. 

Teto - Forro em laje de concreto aramado rebocada com acabamento em pintura látex 
acrílica semibrilho  -  Cor Branco Gelo. 

- 	- ÁREA DE SERVIÇO 
Piso  -  Cerâmica, formato 45x45 cm, PEI V, cor Bege ou 
Branca. Parede  - Cerâmica, formato  25x35cm,  PEI III, cor 
branco, até o teto. 
Teto  -  Forro em laje de concreto aramado rebocada com acabamento em pintura látex 
acrílica semibrilho  -  Cor Branco Gelo. 

- 	—FACHADA 
Parede  -  Pintura látex acrílica semibrilho  -  Cor conforme Estudo de Cores. 

- 	- ESTRUTURA 
Concreto  -  Pintura látex acrílica semibnlho sobre fundo selador acrílico  -  Cor conforme 
Estudo de Cores. 

- 	-  ESQUADRIAS 
- Ferro -  Pintura anticorrosiva zarcão e acabamento em esmalte sintético  -  Cor conforme 

- 	Estudo deCores. 
- Alumínio -janelas do tipo basculante em alumínio anodizado, linha 25. 
-  As ferragens das esquadrias serão em aço com acabamento cromado, de 10 qualidade. Não 
será admitido o emprego de ferragens que se oxidem e de fechaduras com maçanetas do tipo 
bola, mas sim maçanetas de empunhadura longa. 

10- QUADRO DE ESQUADRIAS 

LOCAL DE DIMENSÕES Á. ÁREA 
COD. QUA. APLICAÇÃO T UNIT TOTAL P C H 

JANELA EM ALUMINIO 

JA-01 02 Banheiro PDC 1,80 0,50 0,50 Alumínio 0,250 0,50 

JA-02 01 Cozinha 1,80 1,00 0,50 Alumínio 0,500 0,50 

JA-02 04 Sala deaula 1,50 2,00 1,00 Alumínio 2,000 8,00 

JA-02 01 Sala multiuso 1,50 2,00 1,00 Alumínio 2,000 2,00 
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PORTA DE MADEIRA 

PF-01 02 Sala de aula e Cozinha --- 0,80 2,10 Madeira 1,68 6,72 

PF-02 02 Banheiro PDC --- 0,90 2,10 Madeira 1,89 1,89 

JANELA DE ENROLAR—CHAPA DE AÇO 

JE-01 01 Cozinha 1,00 1,30 1,10 Aço 1,43 1,43 

LEGENDA: P=peitoril, C=compnmento, H'altura. 

- —BANCADAS 
A bancada da cozinha será com uma cuba, em aço inox, com dimensões conforme projeto. 

- LOUÇAS 
- 	- Bacia de louça, com caixa acoplada, cor branco gelo; 

- Lavatório de louça, sem coluna, cor branco gelo; 
- Tanque de mármore sintético, sem coluna, cor creme. 

- —METAIS 
- Torneira para lavatório em metal, acabamento cromado; 
- Torneira para pia de cozinha em metal, acabamento cromado; 
- Torneira para tanque em metal, acabamento cromado, uso geral; 
- Torneira de jardim para mangueira em metal, acabamento cromado, uso geral; 
- Registro de gaveta em metal com canopla, acabamento cromado. 

- 	- ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO 

- Porta papel higiênico, de sobrepor, em metal cromado. 

- 	- LUMINÁRIAS 
- Luminária de sobrepor, tipo plafon, lâmpada fluorescente lx20W, de no vigamento da 
estrutura dotelhado da sala de aula e da convivência, 
- Luminária de sobrepor, tipo plafon, lâmpada fluorescente 1x2OW, na laje do bloco de serviços, 
- Luminária de sobrepor, tipo tartaruga, lâmpada fluorescente lx2OW, nas paredes externas, 
direita eesquerda, da sala de aula e do bloco de serviços respectivamente, 

- 	- CAIXA D'ÁGUA 
Caixa d'água em polietileno sobre laje de concreto conforme projeto arquitetônico, 
capacidade 1.0001. 

11— INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / }HDRO-SANITÁRIAS 
As instalações elétricas e hidrossanitárias deverão ser executadas conforme projeto 
específicoelaborado por profissional habilitado para cada fim. 

OBS: Quaisquer esclarecimentos ou dúvidas deverão ser sanadas junto aos profissionais 
responsáveis. 
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12— QUADRO DE ÁREAS 

 

ÁREAS INTERNAS 

01 Sala de Aula 48,00 m2  

02 Sala multiuso 19,00 m2  

03 Convivência 25,36 m2  

04 Banheiro masculino 2,55 m2  

05 Banheiro feminino 2,55 m2  

06 Cozinha 5,34 m2  

07 Área de serviço 1,80 m2  

08 Circulação 9,62 m2  

09 Calçada externa/rampa/escada 34.48 m2  

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 148.70 
2 

13 - APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 

Todos os projetos foram elaborados em meio magnético através do Software AUTOCAD. 
As pranchas dos Projetos foram montadas em ambiente "Espaço do Papel" através de 

"Viewports" na área gráfica. As margens e os carimbos estão no "Espaço do Papel", onde o 
carimbo é um bloco editávei. 

As pranchas do projeto arquitetônico encontram-se em arquivos do tipo ".DWG", 
nestes arquivos estão todos os desenhos para a montagem do projeto de Arquitetura (de 01 à 
02). 

14-CADERNOS 

- Especificação técnica.doc 

- Memorial descritivo.doc 
- Planilha orçamentária. xis 

15- MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

As medições serão efetuadas em campo, na unidade dos serviços efetivamente executados e 

aceitos pela FISCALIZAÇÃO , de acordo com a descrição da planilha de Orçamento Analítico. 

O pagamento será feito de acordo com o preço constante na Planilha de Orçamento 

Analítico, que é a compensação integral pela execução dos serviços, que inclui material, mão de 

obra, encargos sociais, ferramentas, transportes, lucro, e tudo mais necessário para execução das 

obras. 

16- CONCLUSÃO E RECEBIMENTO DA OBRA 

Buscou-se através deste projeto atingir os objetivos através de uma edificação 
arquitetonicamente bem resolvida do ponto de vista estético, funcional e economicamente 
viável, adequando-se aos padrões construtivos e industriais, culturalmente rica em 
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informações espaciais e educativamente propícia ao ensino e aprendizagem das cr1anLd, 
comunidade. 

Por ocasião do recebimento da obra, todas as instalações devem estar funcionando 

perfeitamente e com a autorização dos órgãos competentes. Será procedida cuidadosa verificação 

por parte da FISCALIZAÇÃO das perfeitas condições de todas as instalações elétricas, de 

abastecimento de água, rede de esgotos, rede de drenagem e demais outros aspectos da 

infraestrutura local. 

Bujaru - PA, 24 de janeiro de 2021. 

'd ~1.aão01 
Afor 

...DJPP 
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