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1– APRESENTAÇÃO  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, 

apresenta o projeto básico de engenharia para reforma do HOSPITAL MUNICIPAL, reforma 

emergencial, visto que, este encontra-se interditado parcialmente devido graves problemas na 

estrutura de sustentação do bloco de internação. 

Este projeto contém todas as informações que possibilitarão as definições dos serviços, 

permitindo pleno conhecimento dos elementos necessários a execução da obra e todos os elementos 

necessários para a avaliação dos custos e cotação dos preços unitários. 

Todos os preços unitários têm como referência a tabela SINAPI região norte – Belém e 

SEDOP, foi adotado o BDI padrão da SEDOP para os preços unitários sendo de 30,05%. 
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2. OBJETIVO  

O objetivo é a reforma e recuperação da estrutura de concreto armado que apresenta grave 

problemas, para que possa ser liberado o bloco de internação, reestabelecendo o funcionamento 

normal do HOSPITAL MUNICIPAL proporcionando maior segurança aos usuários. 

Este projeto também contempla uma forma pontual em todo o complexo de atendimento do 

HOSPITAL MUNICIPAL, dando maior conforto aos usuários, bem como facilitando o trabalho de 

atendimento prestados na unidade. 
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 3. MAPA DE SITUAÇÃO  
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4. ESTUDOS  

4.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

Para a elaboração deste Projeto Básico de Engenharia, foi tomado como base o 

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA emitido pelo Engenheiro da Prefeitura Municipal de Senador 

José Porfírio. 

As visitas e entrevistas para a realização do mesmo foram realizados entre os dias 15 e 

31 de janeiro de 2018, em anexo segue relatório fotográfico das visitas realizadas. 
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5. MEMORIAL GERAL 
 
 

5.1 INTRODUÇÃO 

O presente conjunto de especificações tem por objetivo principal mostrar as características e o tipo 

de obra, como também o respectivo acabamento dos serviços que serão executados na reforma e 

revitalização do HOSPITAL MUNICIPAL. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

EXECUÇAO DA OBRA 
 

A execução da reforma e revitalização do HOSPITAL MUNICIPAL, ficarão a cargo da empresa 

contratada, empreiteira, após processo licitatório, que deverá providenciar a Anotação de 

Responsabilidade Técnica da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

– CREA local, e atender as especificações deste memorial e do contrato  de prestação de serviço que 

será celebrado entre a Empreiteira e o Ente Federado contratante. Para a execução dos serviços 

serão necessários ainda os procedimentos normais de regularização do Responsável Técnico da 

Empreiteira, junto ao contratante, com relação ao comando da obra, diário de obra, licenças e alvarás. 

 
 

 

5.2 ESPECIFICAÇÕES GERAIS  

 
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 A execução dos serviços obedecerá as presentes especificações e seus anexos, aos 

projetos e demais detalhes técnicos e instruções fornecidas pela CONTRATANTE no curso 

das obras. 

 Caso haja indicações conflitantes entre o projeto e as presentes especificações, fica 

definido que as normas e especificações prevalecerão sobre o projeto, exceto quando 

houver 
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recomendação expressa em contrário. 
 

 Em caso de divergência entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas 

dimensões medidas em escalas, prevalecem sempre às cotas. 

 Quando ocorrer dúvidas ou omissão nos projetos/desenhos e/ou especificações, a 

FISCALIZAÇÃO/GERÊNCIA deverá ser consultada para os devidos esclarecimentos, que 

comunicará, por escrito à contratada, a solução adotada de maneira a atender sua 

viabilidade técnica. 

 Onde forem aplicáveis e não estiverem conflitantes com as presentes normas e 

especificações, deverá ser obedecido o requisito das normas especifica da ABNT. 

 Toda documentação técnica fornecida à CONTRATADA é entregue sob reserva de 

qualquer lapso que porventura contiverem e não servirão de argumento à mesma para 

que se exclua da responsabilidade completa e perfeita execução dos serviços. 

 Não é permitida a execução dos serviços, objeto desta especificação: 

a) Sem o devido licenciamento e/ou autorização ambiental. 
 

 Todo o equipamento, antes do início da execução dos serviços, deve ser 

cuidadosamente examinado e aprovado pela Prefeitura municipal de Senador José 

Porfírio, sem o que não é dada a autorização para o seu início. 

 Após finalização dos serviços, a FISCALIZAÇÃO / GERÊNCIA efetuará a Vistoria Final dos 

serviços executados. 

 É obrigatória a visita do representante da CONTRATADA, ao local no qual serão realizados 

os serviços, antes do início dos mesmos. Todas as condições locais deverão então ser 

adequadamente observadas, devendo ser pesquisados todos os 
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dados e elementos que possam ter influência no desenvolvimento dos trabalhos, de 

modo que não serão atendidas solicitações durante os serviços sob o argumento de falta 

de conhecimento das condições de trabalho. 

 Caberá ainda à CONTRATADA fazer um levantamento no local, antes do início da obra, 

para melhor avaliar os serviços que serão executados. 

 A PESSOA JURÍDICA CONTRATADA para a execução de serviços de engenharia estará 

obrigada a: 

 Executar com perfeição e segurança todos os trabalhos descritos, indicados ou 

mencionados nas normas e especificações e nos desenhos que compõem o 

projeto, fornecendo todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários, 

sendo responsável pela existência de todo e qualquer vício, irregularidade ou 

simples defeito de execução, mesmo após o recebimento da obra, obrigando-se a 

repará-lo de imediato; 

 Quando qualquer material não obedecendo às exigências das especificações ou 

projetos tiver sido entregue no local das obras ou incorporados ao serviço, ou 

quando qualquer serviço for considerado de qualidade inferior, tais materiais ou 

serviços devem ser considerados insatisfatórios, devendo ser removidos, refeitos e 

tornando-os satisfatórios; 

 Responsabilizar-se por quaisquer serviços ou materiais necessários à execução ou 

funcionamento adequados das instalações, mesmo quando não expressamente 

indicados em projeto, especificações técnicas ou planilha de preços; 

 Comunicar por escrito a CONTRATANTE, quaisquer erros ou incoerências verificadas 

no projeto, não sendo a eventual existência de falhas neste, razão para a 

execução incorreta 
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de serviços de qualquer natureza; 

 A CONTRATADA poderá propor as modificações ao projeto que julgar úteis à 

execução da obra, devendo para esse fim apresentar todos os elementos de 

caráter técnico e administrativo, necessários à sua apreciação e aprovação por 

escrito da FISCALIZAÇÃO; 

 Empregar profissionais devidamente habilitados na execução dos serviços, sendo-

lhe vetado sub-empreitar totalmente os serviços, admitindo-se, porém, sub- 

empreitadas relativas a serviços especializados, uma vez comprovada a 

idoneidade técnica do sub-empreiteiro, a critério da FISCALIZAÇÃO; 

 Submeter à aprovação da CONTRATANTE o nome do profissional responsável pela 

execução da obra, que deverá dar assistência permanente à mesma; 

 Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a FISCALIZAÇÃO / 

GERÊNCIA, no interesse da obra, julgue inadequado à consecução dos serviços, 

sem que justifique, nestas situações, atraso no cumprimento dos prazos 

contratuais; 

 Cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas, de Previdência Social e de 

Seguro de Acidentes do Trabalho; 

 Efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras que 

incidam ou venham incidir sobre a execução dos serviços; 

 Responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros, provenientes da execução 

da obra; 

  Apresentar com antecedência, à FISCALIZAÇÃO, amostras dos materiais a utilizar 

que, uma vez aprovadas, passarão a fazer parte do mostruário oficial da obra, para 

fins de confrontação com partidas de fornecimento; 

 Retirar da área de influência da obra os materiais não 
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especificados ou rejeitados pela FISCALIZAÇÃO; 

 Encaminhar a CONTRATANTE. cronograma, quadros demonstrativos de produção, 

análises realizadas e outros elementos informativos relativos aos serviços 

contratados; 

 De comum acordo com a CONTRATANTE, planejar, construir e manter em boas 

condições de higiene e segurança, a critério da FISCALIZAÇÃO, as instalações do 

canteiro de obra; 

 Transportar, manusear, e armazenar, com o maior cuidado possível, evitando-se 

choques, pancadas ou quebras, os vários materiais a empregar na obra, sendo que 

àqueles sujeitos a danos por ação da luz, calor, umidade ou chuva deverão ser 

guardados em ambientes adequados à sua proteção, até o momento de sua 

utilização; 

 Sempre que a utilização da obra depender de aprovação de outras entidades está 

aprovação deverá ser obtida em tempo hábil, para não atrasar o início da 

utilização, que coincidirá com a entrega da obra, cabendo-lhe ainda, providenciar 

as vistorias, testes e aprovações de materiais, equipamentos e instalações exigidos 

por aquelas entidades, quando for o caso, arcando com o pagamento das taxas e 

emolumentos correspondentes. 

 Na proposta para a execução das obras, a CONTRATADA deverá apresentar as 

composições de Custos Unitários para todos os serviços, bem como a composição 

da parcela referente aos Benefícios e Despesas Indiretas – BDI. 

 Nos preços unitários finais, deverão estar incluídas todas as despesas diretas e 

indiretas, tais como: aquisição de materiais, emprego de equipamentos, instalação 

e manutenção de canteiro, mão-de-obra, encargos sociais, seguros, controles 

tecnológicos e etc. 
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 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 

 

 MATERIAIS 

 A não ser quando especificado em contrário, todo o material a ser empregado estará 

sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado pela CONTRATANTE ou seus 

prepostos, nas dependências de fabricantes ou, eventualmente, de seus 

fornecedores. Esses materiais, também, deverão estar de acordo com as exigências 

das Normas e Especificações, sendo expressamente vetado o uso de material 

improvisado em substituição ao especificado. 

 A FISCALIZAÇÃO examinará todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de 

sua utilização e poderá impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem 

julgados inadequados. Neste caso, em presença do responsável pela execução da 

obra, serão retiradas as amostras para a realização de ensaios de caracterização 

das qualidades dos materiais. 

 Quando houver motivos para a substituição de um material especificado por outro, a 

CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito, à FISCALIZAÇÃO, se aprovar, 

a proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinantes do pedido e 

orçamento comparativo, sendo que sua aprovação só poderá se efetivar quando a 

CONTRATADA firmar declaração de que a substituição se fará sem ônus para a 

CONTRATANTE. 

 Além disso, a Contratada deverá apresentar provas de equivalência técnica do 

produto proposto em substituição ao especificado, compreendendo, como peça 

fundamental o laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório 

idôneo, a critério da CONTRATANTE. 

 Quando no projeto constar à marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas 

indicações destinam-se a definir o 
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tipo e o padrão de qualidade requeridos, podendo ser aceitos produtos equivalentes, 

devendo o pedido de substituição obedecer ao disposto no parágrafo anterior, mas 

tratando-se de materiais que se evidenciam no âmbito estético da obra os materiais 

propostos em substituição deverão harmonizar- se com os demais, a critério da 

FISCALIZAÇÃO. 

 SEGURANÇA 

 A execução da obra deverá ser realizada com a adoção de todas medidas relativas à 

proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas á atividade da CONTRATADA e 

observadas as leis em vigor. 

 Deverão ser observados os requisitos de segurança com relação às redes elétricas, 

máquinas, andaimes e guinchos, presença de chamas e de metais aquecidos, uso e 

guarda de ferramentas e aproximação de pedestre. 

 Se for necessário durante a execução dos serviços o emprego de materiais tóxicos, 

inflamáveis ou explosivos, a FISCALIZAÇÃO deverá ser antecipadamente notificada, e 

deverá opinar por escrito sobre as medidas de segurança propostas pela CONTRATADA, 

quanto aguarda e emprego do referido material. 

 A CONTRATANTE não assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais 

da obra e nem atuará como mediador em conflitos que deles resultem. 

 A CONTRATADA manterá Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus 

empregados que exerçam atividades no canteiro da obra e responderá, nos ternos da 

legislação vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalações e 

equipamentos sob sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execução 

dos serviços. 

 A CONTRATADA submeter-se-á as medidas de segurança exigidas pelo local onde se 

realizarem os serviços. 
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 FISCALIZAÇÃO DA OBRA 

 A Obra será FISCALIZADA / GERENCIADA por intermédio de engenheiro(s) credenciado(s) 

pela CONTRATANTE e, respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso. 

 Não poderá, em hipótese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer 

elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento 

das cláusulas e condições destas especificações e do contrato, das recomendações dos 

fabricantes quanto à correta aplicação dos materiais, bem como de tudo o contido no 

projeto e nas normas e especificações aqui mencionadas. 

 A CONTRATADA deverá acatar de modo imediato as ordens da CONTRATANTE, dentro 

destas especificações e do contrato. 

 Ficam reservados a CONTRATANTE o direito e a autoridade para resolver todo e 

qualquer caso singular, duvidoso e omisso não previsto no contrato, nestas 

especificações, no projeto e em tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou 

venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a Obra em questão e seus 

complementos. 

 A CONTRATADA deverá, permanentemente, ter e colocar à disposição da 

CONTRATANTE os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços 

executados, bem como a inspeção das instalações da Obra, dos materiais e dos 

equipamentos, independentemente das inspeções de medições para efeito de 

faturamento e ainda independentemente do estado da Obra e do canteiro de trabalho. 

 A atuação da CONTRATANTE em nada diminui a responsabilidade única, integral e 

exclusiva da CONTRATADA no que concerne às Obras e/ou fornecimentos e suas 

implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código 

Civil e demais leis ou regulamentações vigentes. 

 A CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, de pleno 
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direito, que sejam adotadas pela CONTRATADA, providências suplementares necessárias 

à segurança dos serviços e ao bom andamento da Obra. 

 Pela CONTRATADA, a condução geral da Obra ficará a cargo de pelo menos um 

engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA. 

 A indicação do referido engenheiro a CONTRATANTE se fará acompanhar do respectivo 

"Curriculum Vitae" e número de registro no CREA, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

após a assinatura do contrato e/ou da emissão da ordem de serviço inicial, ou, em 

quaisquer outras circunstâncias e a qualquer época, em atendimento e solicitações da 

CONTRATANTE. 

 Deverá, o engenheiro residente, ser auxiliado por, no mínimo, uma equipe 

especializada, no canteiro da obra. 

 Todas as ordens dadas pela CONTRATANTE ao engenheiro condutor da Obra serão 

consideradas como se fossem dirigidas diretamente à CONTRATADA; por outro lado, todo 

e qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo referido engenheiro, ou ainda 

omissões de responsabilidade do mesmo, serão considerados para todo e qualquer 

efeito como tendo sido tomadas pela CONTRATADA. 

 A CONTRATADA deverá manter na Obra, livro de ocorrências com todas as páginas 

numeradas e rubricadas pela, onde serão anotados fatos cujos registros sejam 

considerados necessários. 

 A CONTRATANTE terá direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em 

quantidades suficientes, de modo a dar atendimento ao nível de qualidade desta 

especificação técnica, bem como para obedecer ao cronograma do contrato. 

 A CONTRATADA só poderá iniciar qualquer serviço, devidamente autorizada em 

documento próprio onde deve constar a descrição dos serviços. 

 A CONTRATADA deverá manter no local das Obras: 

 Diário de Obra 
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 Livro de ocorrências; 

 Cópia do contrato e de seus anexos; 

 Os projetos, bem como os desenhos e detalhes da execução dos serviços e/ou 
fornecimentos; 

 O registro das alterações regularmente autorizadas; 

 As cadernetas de campo, os quadros-resumo, e os demais documentos técnicos 
relativos às obras; 

 Arquivo ordenado das notas de serviço, relatórios, 
pareceres e demais documentos administrativos da obra; 

 Cronograma de execução, com representatividade 
atualização permanente; 

 Cópias das folhas de testes, avaliações e medições 
realizadas. 

 As APR das atividades envolvidas; 

 Os ASO dos funcionários; 

 Lista de treinamentos Obrigatórios em NR; 

 FISPQ com os produtos utilizados e relacionados; 

 

PRAZO 

 O prazo fica estabelecido através de cronograma físico para a completa execução 

de cada serviço demandado a partir da emissão da Ordem de Serviço, que 

deverão ser rigorosamente cumpridos, independentemente de dificuldades 

relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras que porventura venham a 

ocorrer. 

 Após a assinatura do contrato e antes do início da Obra, o engenheiro da 

CONTRATADA deverá entrar em contato com o ENGENHEIRO FISCAL da CONTRATANTE, 

para de comum acordo definirem os planos de execução da Obra, para que os 

prazos sejam atendidos. 

 ENTREGA DOS SERVIÇOS E GARANTIAS 

 Os serviços deverão ser entregues em perfeitas condições de acabamento e 

funcionamento, para verificação final da CONTRATANTE. 
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 Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do local ao 

término dos serviços, quando convier ao CONTRATANTE. 

 Todo o entulho e restos de materiais deverão ser retirados de local da obra às expensas 

da CONTRATADA. 

 Quanto à garantia, a CONTRATADA deverá garantir, irrestrita e ilimitadamente, o perfeito 

funcionamento da obra em um período, conforme lei das licitações, a contar da data do 

Termo de Recebimento, emitido pela CONTRATANTE. 

 Os períodos de garantia serão suspensos, a partir da constatação de defeito, pela 

CONTRATANTE, até a efetiva correção do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipótese de 

reparos em serviços, um novo período de garantia será iniciado somente para o item 

substituído, contando-se o prazo a partir da aceitação pela CONTRATANTE. 

 A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros ou 

omissões da contratada, em especial, decorrentes do erro de concepção de projeto, de 

matéria-prima, de fabricação, de montagem, de coordenação técnica e administrativa. 

Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do desgaste normal; do uso 

anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de influência de ação química ou 

eletroquímica; de fundações e/ou serviços de obras civis inadequados e de outras 

razões fora do controle da contratada. 

 Caso a CONTRATADA deixe de tomar providências necessárias à reposição ou correção 

dos materiais / serviços e equipamentos dentro do prazo fixado de comum acordo com a 

CONTRATANTE, após recebimento de aviso, por escrito, a CONTRATANTE poderá,  a seu 

exclusivo critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e serviços 

conforme o caso, debitando à Contratada, permanecendo a mesma, para todos 
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os fins, como responsável pelo perfeito desempenho desses materiais e equipamentos, 

não se alterando a garantia geral neste fornecimento. 

 A garantia aqui definida, em nenhuma hipótese será alterada, sendo aprovações de 

projetos, fiscalizações ou inspeções, exercidas pela CONTRATANTE, não ilidirão a total e 

exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricação, dos 

materiais e serviços por ela fornecidos ou prestados. 

 A contratada deverá garantir também a assistência técnica durante um período mínimo 

de 06 meses contados da data de recebimento da obra. 

 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 Os serviços, executados e recebidos, são medidos de acordos com a memória de 

campo expedida pela FISCALIZAÇÃO / GERÊNCIA da obra. 

 
 

5.3 ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  
 
 

5.3.1 INSTALAÇÕES DA OBRA  

 
Ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providências e despesas correspondentes 

às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, mão de obra, maquinaria e 

ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios tais como: barracão; andaimes, 

tapumes, instalações de sanitários, de luz e telefone, de água, etc. 

 

5.3.2 SERVIÇOS PRELIMINARES  

 
Serão providenciados pagamento de taxas referentes a construção da obra em destaque. 



19 

 

Rua Marechal Assunção, nº 116 - Bairro: Centro. 
CEP: 68.360-000 – Senador José Porfírio/PA  

A Empreiteira deverá executar, as redes provisórias de energia elétrica e água potável. 

A Empreiteira deverá providenciar a colocação das placas Padrão do Governo Estadual, 

assim como aquelas determinadas pelo CREA. 

A limpeza e preparo do terreno ficará a cargo da Empreiteira contratada, com emprego de 

todo maquinário necessário e suficiente, e remoção do entulho resultante desta limpeza. 

 

5.3.3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  

 
 - RETIRADA DE ENTULHO 

O material de demolição deverá ser posteriormente removido do local dos serviços e 

transportado para local indicado para fiscalização. Todos os entulhos gerados pelos serviços de 

demolições serão transportados, sob responsabilidade da construtora. 

- PAREDES EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS 

Deverão ser removidas dos locais conforme indicado em projeto. Antes de iniciar os serviços, 

desligar as linhas de fornecimento de energia elétrica. A alvenaria indicada em projeto será demolida 

utilizando-se ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de segurança recomendados. O 

material deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra como 

entulho. 

- ESQUADRIAS 

- MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO 

Deverão ser removidas, painéis, caixilhos, portas e guarnições, conforme indicação no projeto, 

cuidadosamente para não sofrer danos, visando futura instalação em local indicado. 

- MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO 

Deverão ser removidas, painéis, caixilhos, portas e guarnições, conforme indicação no projeto. 

- AÇO 

Deverão ser removidas, externas e internas, painéis, caixilhos, portas e 
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guarnições, conforme indicação no projeto, sem reaproveitamento. 

-REVESTIMENTOS 

Deverão ser removidos dos locais conforme indicado em projeto. 

-REVESTIMENTO CERÂMICO INCLUINDO EMBOÇO 

Antes de iniciar os serviços, desligar as linhas de fornecimento de água e energia elétrica e 

canalizações de esgoto. O revestimento será cuidadosamente retirado, com ferramentas adequadas, 

de modo a não danificar as instalações e equipamentos existentes no local e posteriormente retirados 

da obra como entulho. 

- CONCRETO ARMADO SIMPLES E APICOAMENTO DE CONCRETO 

Deverá ser executado, cuidadosamente com a utilização de ferramentas especiais e apropriadas ao 

serviço, tendo cuidado com as tubulações embutidas, sendo que o espaço deverá ser deixado limpo e 

livre de entulhos. 

-RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS 

Antes de iniciar os serviços, desligar as linhas de fornecimento de água e canalizações de esgoto. As 

louças sanitárias serão retiradas utilizando equipamentos e ferramentas apropriadas, em seguida 

levadas para local adequado para armazenamento e retirado da obra como entulho. 

 

5.3.4 ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS  

 
-ESQUADRIAS EM MADEIRA – PORTAS E JANELAS 

Todos os trabalhos de Marcenaria – esquadrias de madeira (caixilhos, portas e janelas), serão 

realizados com a maior perfeição, mediante emprego sem defeitos, e de mão de obra especializada. 

Serão executadas com material de primeira qualidade, e recomendamos evitar peças que 

apresentem sinais de empenamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos, 

pois esses e outros tipos de defeitos, como “brancos” e frestas entre as peças não serão aceitos pela 

Fiscalização. 

Só serão aceitas peças bem aparelhadas, raspadas e lixadas com 
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arestas vivas e rigorosamente planas. 

 

-ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (PORTAS, BASCULANTE E JANELAS) 

Todos os trabalhos de serralheria, esquadrias de alumínio e metálicas, serão realizados com a 

maior perfeição, mediante emprego de mão de obra especializada de superior qualidade e executados 

rigorosamente segundo as dimensões, desenhos e especificações contidas no projeto. 

Nos vãos determinados em projeto, deverão ser confeccionadas esquadrias de alumínio 

anodizado, todas de acordo com as dimensões e detalhamento de projeto, na cor natural, inclusive 

com todos os acessórios nessa mesma cor, como trincos, puxadores, e demais elementos de ligação. 

As esquadrias só poderão ser colocadas, depois de aprovadas pela Fiscalização, e caberá a firma 

contratada, inteira responsabilidade pelo prumo e nível das esquadrias e pelo seu funcionamento 

perfeito depois de definitivamente fixadas. Todos os vãos envidraçados e exposto às intempéries, 

serão submetidos à prova de estanqueidade por meio de jato d’água sob pressão. 

 

5.3.5 PINTURA  

 
- CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Pintura para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes 

gerais: 

 
- As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a 

remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas; 

- As superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas; 

- Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, 

devendo-se observar um intervalo de 24 
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horas entre demãos sucessivas; 

- Igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, observando um 

intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa; 

- Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não 

destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras. 

- Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças: 

- Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais; 

- Separação com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou outros 

materiais; 

- Remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, 

sempre que necessário. 

Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as 

dimensões mínimas de 0,50x1,00 m no próprio local a que se destina, para aprovação da Fiscalização 

Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as 

indicações do fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos intactos. A 

área para o armazenamento será ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos 

materiais, bem como prevenir incêndios ou explosões provocadas por armazenagem inadequada. Esta 

área será mantida limpa, sem resíduos sólidos, que serão removidos ao término de cada dia de 

trabalho. 

 
Os serviços serão executados por profissionais de elevada competência e com produtos 

preparados industrialmente. As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas e 

convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina. 

Deverão ser observadas todas as instruções para o uso fornecidas pelos fabricantes das tintas 

especificadas. Deverão ser evitados 
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escorrimentos ou respingos de tinta nas superfícies não destinadas tais como: ferragens, pisos, etc. 

sendo os respingos inevitáveis removidos com solventes adequados quando a tinta ainda estiver 

fresca. 

Deverão ser dadas tantas demãos quantas forem necessárias (mínimo de 2), até que se 

obtenha a coloração uniforme desejada partindo-se sempre dos tons claros para os escuros, 

observando-se os intervalos mínimos por demãos do fabricante. Os trabalhos de pintura externa ou 

locais mal abrigados não deverão ser realizados em dias chuvosos. 

-TINTA ACRÍLICA INTERNA E EXTERNA 

As paredes externas e estruturas, deverão ser pintadas com duas mãos de tinta Acrílica semi-

brilho, nas cores azul e amarelo. Nas superfícies que necessitar receberão retoque de massa acrílica. 

 

-TINTA ACRÍLIA VERNIZ POLIURETO SOBRE MADEIRA 

(esquadrias/forro) 

As esquadrias em madeiras existente que não serão trocadas devem ser lixadas e receber 

acabamento em verniz poliureto com duas mãos. 

-VERNIZ POLIURETÂNICO OU ACRÍLICO 

Todas as superfícies das esquadrias de madeira – portas, deverão ser preparadas para 

receberem três demãos de verniz. As superfícies serão lixadas, limpas de poeira e seladas com 

selador para madeira antes da pintura de acabamento com verniz, até obter-se um acabamento 

aveludado. 

- ESMALTE SOBRE FERRO 

Todas as superfícies das esquadrias metálicas – janelas das lojas e administração, deverão 

ser preparadas para receberem três demãos de verniz. As superfícies serão lixadas, limpas de poeira 

antes da pintura de acabamento com esmalte. 
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5.3.5 REVESTIMENTO/PISO/CONCRETO  

 
- REBOCO 

Será executado com argamassa de cimento, areia no traço 1:6 nas paredes onde esteja 

previsto acabamento de pintura. O reboco será fortemente comprimido contra as superfícies, 

esponjado e apresentar acabamento uniforme com superfícies planas, sobre chapisco previamente 

aplicado. 

-CONCRETO 

Deverá ser executado em camada de 5 cm sobre piso já existente. 

- AGREGADOS (NBR-7211, NBR-6118) 

Os agregados deverão estar isentos de todo e qualquer material não comum a eles, evitando-

se assim, o rompimento do concreto. 

-ÁGUA 

Deverá ser usada água dentro dos limites de potabilidade para o amassamento do concreto. 

- CIMENTO 

Não será permitido o uso de tipos diferentes de cimento em uma mesma concretagem, bem 

como de marcas diferentes, ainda que, do mesmo tipo, nem o uso de traços de meio saco ou frações. 

- ADITIVOS 

Poderão ser utilizados aditivos com a finalidade de modificação das condições de pega, 

endurecimento, resistência, trabalhabilidade, cura e permeabilidade do concreto, mediante autorização 

da Fiscalização, com a quantidade obedecendo às normas do Fabricante. 

 
- EQUIPAMENTOS 

Deverá se considerar o mínimo indispensável na Obra de: 01(uma) betoneira e 01(um) 

vibrador, exceto se o concreto for usinado. O vibrador poderá ser de imersão, de forma que permita o 

perfeito adensamento do concreto. Poderá ser utilizado qualquer tipo de betoneira desde que 

produzam concretos uniformes e sem segregação dos materiais. 
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- DOSAGEM E CONTROLE TECNOLÓGICO 

A dosagem do concreto deverá ser racional, de acordo com a resistência à compressão a 28 

dias, obedecendo à resistência (fck) especificado no orçamento. 

- TRANSPORTE DO CONCRETO 

O transporte do concreto deverá ser efetuado de maneira a evitar desagregação ou 

segregação de seus componentes, nem perda sensível de qualquer deles por vazamento ou 

evaporação. Deverão ser utilizados para o transporte do concreto somente carrinhos de 

mão, com rodas de pneu, jericas ou latas. Se for bombeado deverá apresentar um dispositivo especial 

na saída do tubo, para evitar a segregação. O transporte do concreto não deverá exceder ao tempo 

máximo permitido para o seu lançamento, e deverá ser preferencialmente lançado, direto nas formas. 

O transporte a longas distâncias só será permitido em veículos especiais dotados de 

movimento capaz de manter uniforme o concreto misturado. 

Quando utilizados carrinhos ou jericas, deverão ser executadas rampas, aclives e declives, 

para suavizar o percurso. 

- LANÇAMENTO (NBR-6118) 

Deverá ser apresentada a FISCALIZAÇÃO com antecedência de  um dia, a hora de início da 

concretagem e o tempo previsto para execução. Não será permitido o lançamento de altura superior a 

2m (dois metros), evitando-se assim a segregação. 

 
O intervalo de tempo máximo entre o término do amassamento do concreto e o seu 

lançamento não deverá exceder às 1h (uma hora), salvo com o uso de aditivos retardadores de pega. 

Não será permitido o uso de concreto remisturado. Onde houver presença de água deverão ser 

adotadas providências para que o concreto seja lançado sem que haja água no local e ainda que, 

quando fresco, não possa ser levado pela água de infiltração. Não será permitido o arrastamento do 

concreto a distâncias 
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muito grandes, durante o espalhamento, evitando-se a perda da argamassa por adesão aos locais de 

passagem pelo deslocamento da mistura com a enxada. 

- ADENSAMENTO 

O adensamento deverá ser de tal forma que o concreto ocupe todos os recantos da forma. Os 

vibradores de imersão não deverão ser deslocados horizontalmente, sendo a vibração apenas 

suficiente para o aparecimento de bolhas de ar e uma fina película de água na superfície do concreto. 

Aconselha-se a vibração por períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos 

num único ponto ou em pontos distantes, retirando-se a agulha do vibrador lentamente evitando-se a 

formação de buracos que se encham de pasta. O tempo de retirada da agulha pode estar 

compreendido entre 2 ou 3 segundos, ou até 10 a 15 segundos, ou intervalos maiores para concretos 

mais secos. 

- CURA DO CONCRETO 

Deverá ser utilizada uma camada de no mínimo 5 cm de pó de serragem, de areia ou qualquer 

outro material adequado, mantidos permanentemente umedecidos por um período de 7(sete) dias. 

-FORMA E DESFORMA 

As formas serão executadas em madeirite de espessura mínima de 15mm e contraventamento 

conveniente de tal modo que, seja garantida a não deformação das mesmas. 

Serão aplicados produtos antiaderente nas superfícies das formas antes da colocação da 

armadura. Nas formas deverão ser previstos furos para passagem de tubulações e 

drenagem conforme os Projetos. O dimensionamento das formas deverá ser feito evitando-se as 

possíveis deformações devido ao adensamento do concreto fresco. 

Nas formas de grandes vãos, sujeitas a prováveis deformações deverão ser previstas contra-

flechas. Por ocasião da concretagem as formas deverão estar limpas e estanques de modo a 

evitar eventuais 
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fugas de pasta, molhadas até a saturação evitando-se assim a absorção da água de amassamento do 

concreto. 

Os blocos de fundação deverão ter suas formas totalmente removidas, antes do aterro ou 

reaterro final. 

-   ARMADURAS: AÇO CA50 E CA60 

Não será permitido o uso de barras de aço que apresentarem excesso de ferrugem, manchas 

de óleo etc. Deverá ser evitado o deslocamento das armaduras por ocasião da concretagem. Deve-se 

prever um recobrimento mínimo de armadura em torno de 3 cm para blocos e de 2 cm para o restante 

da estrutura. Os aços destinados às armaduras serão submetidos a ensaios e análises, de acordo com 

as Normas da ABNT, feitos por tecnologistas de reconhecida competência e fornecidos os laudos à 

Fiscalização. 

Os ferros cujos comprimentos sejam superiores ao comprimento normal das barras, deverão 

ser soldados ou então utilizadas barras especiais sem emendas. Deverão ser adotadas precauções 

para evitar oxidação excessiva das barras de espera. Antes do início da concretagem elas deverão 

estar razoavelmente limpas. 

- GRÊS CRÂMICO, P.E.I. CINCO 

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a Empreiteira adotar providências para 

que todas as superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas. Qualquer 

correção nesse sentido será feita antes da aplicação do revestimento, como também fornecer e aplicá-

lo em todas as superfícies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto Arquitetônico. 

Os revestimentos em geral serão sempre executados por profissionais com perícia 

reconhecidamente comprovada e deverão apresentar paramentos perfeitamente desempenados, 

aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos de concordância perfeitamente 

delineados. 

Serão utilizadas lajotas cerâmicas, PEI cinco, locais indicados em projeto. Deverá ser 

empregada argamassa pronta para o uso no 
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assentamento das lajotas, tipo pavimentação interna com espessura de no mínimo 2mm, sobre 

camada niveladora previamente colocada e devidamente curada. Essa aplicação deverá ser feita com 

espátula dentada, observada os procedimentos determinados pelo fabricante do produto. 

A colocação será feita de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas no sentido horizontal e 

vertical, e preenchidas com rejunte pronto para uso, na cor aproximada da lajota. Antes do completo 

endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida cuidadosa limpeza. 

Depois de assentadas, as quais deverão estar esquadrejadas em relação às paredes, será 

verificada a sua perfeita colocação percutindo-se uma a uma e substituindo as peças que denotarem 

pouca segurança, ou som “oco”. 

Na finalização de todos os serviços de revestimento, remover-se-á toda a sujeira deixada por 

eles, tanto no chão, nos vidros como em outros locais da intervenção. 

- CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4 

Será executada a regularização, em argamassa de cimento e areia média, e = 4 cm, no traço 

de 1: 4, com caimento mínimo de 0,1% para as portas externas, e que sofrerá cura por 7 (sete) dias 

ininterruptos. 

PISOS DE GRANILITE 

Será realizado outro polimento, através de esmeril fino. Ao final do polimento, após lavagem, 

será aplicada sobre o piso seco uma demão resina e novo polimento, se o piso for recebido bastante 

tempo após a conclusão. Se houver trânsito sobre o piso, a superfície deverá ser protegida com sacos 

de estopa e gesso em pasta. Esta proteção será retirada por ocasião da limpeza final. Todas as etapas 

do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a  verificar o perfeito 

nivelamento do piso e arremates. 
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5.3.6 INSTALAÇÕES  

 
HIDRO-SANITÁRIAS (SEGUIR RIGOROSAMENTE AS 

ESPECIFICAÇÕES) 

As instalações Hidro sanitárias, serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos 

os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente 

ligados às estruturas de suporte, formando um conjunto satisfatório e de boa aparência. 

Só serão empregados materiais rigorosamente adequados à finalidade em vista, que 

satisfaçam as normas da ABNT que lhes sejam aplicáveis. 

Por se tratar de uma reforma as instalações hidrossanitárias estão prontas, sendo assim as 

tubulações já estão caminhadas, deverá ser feito as revisões dos pontos danificados, e adequação de 

um dos banheiros, que já possui suas instalações prontas e somente será relocado o seu 

posicionamento. 

 

OBSERVAÇÕES: 

a) Os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade, e 

também adequados à finalidade e as normas referentes à ABNT. 

b) A execução dos serviços deve ser feita pôr profissionais especializados, garantindo com isto o 

esmero e o bom acabamento dos serviços. 

-ELÉTRICAS, (SEGUIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES) 

Deverão ser observadas as Normas e Códigos aplicáveis ao serviço em pauta sendo que as 

especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), principalmente a ABNT NBR 

5410, serão consideradas como elemento base para quaisquer serviços ou fornecimento de materiais 

e equipamentos. 

Onde estas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, indicações, 

especificações, normas e regulamentos de órgãos/entidades internacionais reconhecidos como 

referência técnica, 
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bem como as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e materiais que compõem o sistema, 

bem como, recomendações internas do Órgão. 

Por se tratar de uma reforma as tubulações elétricas já estão passadas e os pontos de tomada 

e iluminação definidos, será feito a substituição dos cabos elétricos, interruptores, tomadas e 

luminárias. E instalados centros de distribuição visando uma maior segurança das edificações. 

FIXAÇÃO: 

A fixação deverá ser pela base, por engate rápido sobre trilhos: 

a) Deverão ter uma vida média de, pelo menos, 20 mil manobras mecânicas e/ou 

elétricas com corrente nominal. Deverão atender à norma NBR-5361. 

b) Possibilidade de conexão de entrada em ambos os lados; 

c) Sinalização da posição dos contatos 

d) Manoplas coloridas para fácil identificação 

e) Bornes protegidos 

f) Montagem em trilho DIN, fixação rápida 

g) Capacidade dos terminais: 1-25mm2 (cabos) e 0,2-2mm (barras) 

h) Normas NBR NM 60898 

Referências: Siemens, GE, Steck ou similar. 

- TOMADAS 

Placa com superfície lisa, sem parafusos, para facilitação de limpeza e impedimento de 

acúmulo de pó. Confeccionado em ABS de alta resistência, com conteúdo UV e agente antiestático. 

Versão modular, módulos e placas, de forma a permitir grande flexibilidade nas instalações, voltada a 

satisfazer diferentes necessidades. 

Deverá atender a NBR 14136/2012 e certificação do INMETRO. 

-   INTERRUPTORES 

Placa com superfície lisa, sem parafusos, para facilitação de limpeza e impedimento de 

acúmulo de pó. Confeccionado em ABS de alta resistência, com conteúdo UV e agente antiestático. 

Versão modular, 
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módulos e placas, de forma a permitir grande flexibilidade nas 

instalações, voltada a satisfazer diferentes necessidades. 

Deve atender a NBR 14136/2012 e certificação do INMETRO. 

- LAMPADAS 

Lâmpada fluorescente 100 W 127V/220V 

- CABOS 

Deverão ser utilizados cabos singelos, isolamento 0.6/1kV, extra- flexivel (classe 5), não 

propagação e auto-extinção do fogo, isolamento em EPR 90°, conforme NBR 7286, para alimentação 

dos quadros e cabos em áreas externas. Obedecendo sempre o padrão de cores conforme estabelece 

a ABNT NBR 5410. Para o sistema de iluminação e tomadas internas, deverão ser utilizados cabos 

singelos, isolamento 750V, não propagação e auto-extinção do fogo, isolamento em PVC 70°. 

Obedecendo sempre o padrão de cores conforme estabelece a ABNT NBR 5410. 

 

5.3.7 IMPERMEABILIZAÇÃO  

Deverá ser executada em todos os locais e áreas sujeitas à umidade prolongada como: 

banheiros e lavatórios, nos locais determinados no projeto. No preparo da superfície todas 

descontinuidades devem ser preparadas de forma a evitar cantos vivos, terminando em meia cana. 

Esta medida garante melhor ancoragem e continuidade da camada impermeabilizante, evitando, ainda, 

excesso de argamassa regularizadora. 

Deverão ser atendidas rigorosamente as recomendações dos fabricantes dos produtos de 

impermeabilização a serem utilizados, inclusive quanto ao preparo da base. 

5.3.8 LIMPEZA  

Todo os ambientes, revestimentos cerâmicos, pastilhas, pedras, vidros, aparelhos sanitários, 

ferragens e louças limpas e polidas, sem quaisquer vestígios de sujeira, perfis metálicos, desobstrução 

de 
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tubulação de esgoto até Ø 150mm, desobstrução de louça sanitária etc., serão limpos e lavados 

conforme a natureza do material, de forma a não serem danificadas outras partes da obra. Haverá 

particular cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das 

superfícies. 

Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se atenção 

especial à perfeita limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias. 

Deverão ser abertas todas as caixas sifonadas e de passagens dos esgotos para limpeza e remoção 

dos detritos. 

 

6. DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA  

 
O projeto básico de engenharia do Hospital Municipal contempla a reforma da estrutura 

existente. Compõem o projeto básico de engenharia convencionado demolir/construir as plantas 

cotadas da situação existente e proposta, detalhamentos, as indicações de demolição, construção e 

conservação. 

Qualquer tipo de serviço e/ou material a ser utilizado na obra que não tenha sido contemplado 

neste Memorial e no projeto básico de engenharia, a Contratada deverá consultar os autores do 

projeto, para as definições e especificações que se fizerem necessárias. 

NAS ÁREAS A SEREM REFORMADAS DEVERÁ SER FEITA A TROCA DAS ESQUADRIAS 

DANIFICADAS, TROCA DO REVESTIMENTO DOS BANHEIROS, IMPERMEABILIZAÇÃO DOS 

BANHEIROS, MANUTENÇÃO DE PONTOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS, PINTURA EM GERAL E POLIMENTO DO PISO. 

Deverá ser tomada como prioridade na reforma a recuperação 

estrutural do bloco de internação, a contratada irá elaborar um projeto de 

reforço estrutural, afim de confirmar as medidas adotadas para 

estabilização da estruturas propostas por este Projeto Básico de 

Engenharia. Sendo tais medidas (tomando 
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como base o relatório de vistoria técnica em anexo): 

 

 Construção de 2 (dois) novos pilares (mesma seção dos pilares de canto) em concreto 

armado, no meio do vão mais próximo a região afetada, região em que o solo se 

apresenta estável. A fundação destes pilares deverá ser sapatas isoladas com 

1,5x1,5x1,2 m em concreto armado, com uma estaca circular no centro de 1,5 metros. 

 Reparação dos pilares afetados sendo reparadas as áreas trincadas, criando figuras 

geométricas que envolvam com folga a estas áreas, com proteção da armadura com 

produtos adequados e enchimento com “grout”. 
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ANEXO II - DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-001FMS 

PLANILHAS DE QUANTIDADES 

7. ORÇAMENTO  
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TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-001FMS 

ANEXO III -PLANTA 
 

8. PROJETOS  
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                 TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-001FMS 

                                                     ANEXO IV - MODELO DE CREDENCIAL 
 
 
 
 

 
A Firma/Empresa     ,  

   com sede na rua     , no  , (cidade)   , 
(Estado) , inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda   
sob  o  no   , por seu representante legal (Diretor, Gerente, 
Proprietário etc.), constitui, para fins de representação na licitação nº___, Modalidade  _______,  o(a) 
Sr. (a)    , RG no 
   (ou outro documento de identificação), que exerce a função/cargo de 
 , com amplos poderes de decisão, podendo para tanto, além de 
participar da abertura dos envelopes PROPOSTA, interpor e renunciar a recursos, prestar 
esclarecimentos, receber intimações, notificações e, em nome desta, defender seus interesses. 

 
 

Cidade,  de  de    
 
 
 

 

(Assinatura) 
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DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-001FMS 

ANEXO V - MODELO Declaração expressa do licitante dos termos do EDITAL 

À Comissão de Licitação 

 

RUA MARECHAL ASSUNÇÃO Nº 116, CENTRO, SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 
 

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº ______ 
 

Objeto: ___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Prezado Senhores, 

 
 
 

O (CONCORRENTE), (qualificação), por meio de seu representante legal, declara 
que tomou conhecimento da integridade do EDITAL inclusive as manifestações de 
esclarecimento da COMISSÃO DE LICITAÇÃO que lhe foram anexadas. 
Que tem pleno conhecimento do seu conteúdo e determinações, declarando 
expressamente possui estrutura e condições para cumprir as exigências desta 
Tomada de Preços. 

 
 

Local e data. 
 

 
Representante Legal: 
 RG: 
CPF: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Estado do Pará 
          PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 
          C.N.P.J. 05.421.110/0001-40 

 

Rua Marechal Assunção, nº 116, bairro: Centro. 
CEP: 68.360-000 – SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA  

DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-001FMS 
 

ANEXO VI - MODELO ATESTADO DE VISTORIA 

 

 
Atestamos, para o  fim  de  atender  ao  previsto  no  Edital  de  Tomada de Preços Nº_____,  do 
_________ DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, que o Sr.   CPF n° 
 , na qualidade de representante da Empresa,________CNPJ  , telefone  , 

compareceu na visita técnica, que objetiva a .x.xx.x.x.x.x.x.x.x.x. 

 

 

 
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO - PA,  de  de _____ 

 
 

 

Município de Senador José Porfírio 
 
 
 
 
 

         
Assinatura do Vistoriado da Licitante 

Cargo e Identificação do Vistoriado 
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DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-001FMS 
 

ANEXO VII - MODELO Declaração de inexistência de empregados menores 

 
À Comissão de Licitação 

 

RUA MARECHAL ASSUNÇÃO Nº 116, CENTRO, SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 
 

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº_____ 
 

Objeto: X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X..X 
 

 

 

 

Prezados Senhores, 

 
 
 

O (CONCORRENTE), (qualificação), por meio de seu representante legal, declara 
que em seu quadro de funcionários não há empregados com menos de 18 anos na 
realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

 
 
 

Declara, outrossim, que também não há empregados menores de 16 anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. 

 
Local e Data 
 
 

 
Representante Legal:  
RG: 
CPF: 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-001FMS 

ANEXO VIII -      MODELO Declaração de Responsável Técnico 

 

 
À Comissão de Licitação 

 

RUA MARECHAL ASSUNÇÃO Nº 116, CENTRO, SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 
 

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº _______ 

 

Objeto:_______________________________________________________________ 

 
 
Prezado Senhores,  

 
 

O (CONCORRENTE), (qualificação), por meio de seu representante legal, 

declara que o Sr: 1 -  , (qualificação); 

 
Será o responsável técnico pelo referido objeto, e irá desempenhar suas funções 
durante todo período de execução da obra. 

 
Local e Data 
 

Representante Legal:  

RG: 
CPF: 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-001FMS 

ANEXO IX -MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 

 

À Comissão de Licitação 

 

RUA MARECHAL ASSUNÇÃO Nº 116, CENTRO, SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 
 

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº _______ 

 

Objeto:_______________________________________________________________ 

 
 
Prezado Senhores,  

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para execução dos serviços de ________________, no prazo de 

______(______) dias consecutivos, contados da data de expedição da Ordem de Serviço Inicial, pelo preço 

global de R$ _________ (_________).  

Declaramos  que no preço cotado já estão inclusos os preços de mão de obra, inclusive 
encargos, civis, trabalhistas, material, BDI (Benefícios de Despesas Indiretas),o lucro da 
proponente e todos os tributos, incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto desta Tomada de 
Preços.  

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita 

execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e 

do pessoal, desde que assim o exija a EPL para o cumprimento das obrigações assumidas.  

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de ..... (.......) dias corridos, a contar da data de abertura 

da licitação.  

__________________________________  

Local e Data 
 

Representante Legal:  

RG: 
CPF: 
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DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-001FMS 

ANEXO X - MODELO DECLARAÇÃO DE REMOÇÃO DE ENTULHOS 

 
 

À Comissão de Licitação 

 

RUA MARECHAL ASSUNÇÃO Nº 116, CENTRO, SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 
 

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº _______ 

 

Objeto:_______________________________________________________________ 

 
 
Prezado Senhores,  

 

A empresa _________________________________, CNPJ n.º_________________, sediada à 

____________________________________________________________ declara, sob as penas da lei, que que no preço 

cotado já está embutida a limpeza permanente, diária, final e remoção de entulhos. 

__________________________________  

Local e Data 
 

Representante Legal:  

RG: 
CPF: 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-001FMS 

ANEXO XI MINUTA CONTRATO 
 
 

MINUTA CONTRATO Nº XX/2018 FIRMADO 
ENTRE O ................. E A EMPRESA ............. 
COMO ABAIXO SE DECLARA.  

 
 
 
Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio através do 

x.x.x.x.x.x, inscrito no CNPJ sob o nº. x.x.x.x, neste ato representado pelo .x.x.x.x., cargo x.x.x., 
doravante denominado CONTRATANTE, e a firma ................., através de seu representante legal 
Sr.(a)....................., doravante denominada CONTRATADA, ao final assinado, resolvem celebrar 
o presente CONTRATO que, reciprocamente outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir, por si ou 
por seus sucessores, diante das cláusulas e condições a seguir expostas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Este contrato decorre de licitação feita através da Tomada de Preços 
nº _____, adjudicada e homologada pelo Exmo. Sr. x.x.x.x.x. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O processo de licitação sob a modalidade Tomada de Preços nº _____, 
a proposta vencedora e o projeto básico, farão parte integrante deste Contrato, para todos os 
fins, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto deste instrumento é a contratação de empresa especializada 
em obras de engenharia para reforma do Hospital Municipal conforme Projetos e Planilhas de 
Preços, detalhados e descriminados no Projeto Básico - Anexo x.x.x, do Edital. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA prestará os serviços nos períodos da manhã, tarde e 
aos finais de semana, devendo este último ser agendado previamente junto à Assessoria de 
Engenharia do CONTRATANTE, podendo ser alterado de acordo com a necessidade do serviço, 
respeitada a legislação pertinente e devidamente aprovada pelo CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA QUARTA - A CONTRATADA será responsável por todo o isolamento da área do 
prédio. 
 
CLÁUSULA QUINTA - Após a assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá fazer o registro 
dos serviços no CREA/PA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) dentro do prazo de 
10 (dez) dias úteis, a contar da data de sua assinatura. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os serviços serão iniciados somente após a emissão da ART (Anotação 
de Responsabilidade Técnica), emitido pelo CREA/PA devidamente registrados. 
 
CLÁUSULA SEXTA - A CONTRATADA deverá possuir em seu quadro de funcionários 
Engenheiro(s) e Arquiteto(s) devidamente registrado(s) no CREA/PA, devendo manter na direção 
dos serviços, um engenheiro ou preposto com conhecimentos técnicos suficientes que permita a 
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execução com perfeição de todos os serviços, além dos demais elementos necessários à perfeita 
administração, como mestre, almoxarife, apontador, etc. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - A CONTRATADA deverá apresentar um prazo de garantia de pelo menos 
cinco (05) anos para todos os serviços, objeto deste contrato, durante o qual a mesma se 
responsabilizará por qualquer falha técnica decorrente de imperícia de mão de obra ou da 
qualidade do material.  
 
CLÁUSULA OITAVA - O acesso dos funcionários da CONTRATADA deverá ser restrito à área 
onde serão executados os serviços. 
 
CLÁUSULA NONA - A CONTRATADA deverá ser responsável pelos seguros de acidentes de 
trabalho e danos a terceiros. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento e controle 
obrigatório de uso aos seus funcionários de todos os equipamentos de proteção e de segurança  
(EPI`s e EPC`s),  maquinários, assim como todas as ferramentas necessárias para a execução 
dos serviços até a sua conclusão, responsabilizando-se a recolhê-las e guardá-las em área pré-
estabelecida pela Seção de Engenharia de Manutenção do CONTRATANTE, de forma que não 
fique nenhum material de execução do serviço espalhado nas áreas internas do prédio do 
CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA deverá permanentemente ao final de cada 
dia de trabalho executar a limpeza para evitar a acumulação de restos de materiais em todas as 
áreas afetadas pelo serviço, bem como. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os serviços de caráter permanente, tais como: administração 
do serviço, limpeza, equipamentos e maquinários, deverão ter seus custos inseridos na 
composição da BDI. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O CONTRATANTE disponibilizará um banheiro próprio para 
os operários. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A CONTRATADA, após a assinatura do Contrato, deverá 
comparecer à Assessoria de Engenharia do CONTRATANTE, para avaliação dos materiais que 
irá fornecer. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A CONTRATADA será obrigada a retirar qualquer material 
impugnado pelo Engenheiro Fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no Livro 
Diário de Serviços, se o material for aplicado sem aprovação da fiscalização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A CONTRATADA será responsável pelos danos causados 
diretamente à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, até o término do 
presente contrato, obrigando-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, quando se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou de materiais empregados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Pelo atraso injustificado na execução do Contrato ou pela sua 
inexecução total ou parcial, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades: 
I - advertência;  
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II - multa; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta 

Prefeitura por prazo de até dois (02) anos;  
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir o Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será imposta multa de dois por cento (2%) sobre o valor do 
empenho, além de multa de zero, zero trinta e três por cento (0,033%) por dia de atraso na 
entrega do objeto. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando da inexecução de obrigação contratual não prevista ou 
excedente ao parágrafo anterior, o Contratante aplicará multa de até dez por cento (10%) do valor 
global deste contrato, sem prejuízo do preceituado no parágrafo 2º do artigo 87 da Lei nº 
8.666/93. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A multa, aplicada após regular processo administrativo, garantido o 
direito ao contraditório e a ampla defesa, será paga diretamente na Divisão de Finanças do 
Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Ao término dos serviços, através do Fiscal do Contrato, após 
minuciosa análise, expedirá o competente Certificado Definitivo de Conclusão do Serviço, ato 
condicionante para liberação do pagamento do valor do objeto do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A vigência deste contrato é de quatro (xxxxxxx), contados da data 
da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado se presentes as hipóteses previstas em Lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem da 
planilha de quantidade, constante no Projeto Básico, parte integrante deste contrato, deverão ser 
considerados nas composições de custos dos referidos serviços, não cabendo ao 
CONTRATANTE quaisquer serviços adicionais por esse motivo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
deste contrato, facultada a transposição desse limite, por acordo entre as partes, conforme 
disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, que, a critério do Contratante, se façam 
necessários. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - O prazo de execução do serviço é de 60 (dias) dias 
corridos, a contar da emissão da ordem de serviço. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - O valor do presente contrato é de R$ xxxxxxxxxxxx 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), a ser pago da seguinte forma: 
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

ITEM SERVIÇOS REPASSE (R$)/ EXECUÇÃO (%) TOTAL 

20 DIAS 40 DIAS 60 DIAS R$ % 

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA      

     

2 CANTEIRO DE OBRAS      

     

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADA      

     

4 RECUMPERAÇÃO ESTRUTURAL 
DE CONCRETO ARMADO 

     

     

5 CONSTRUÇÃO DE NOVA 
FUNDAÇÃO 

     

     

6 CONSTRUÇÃO DE NOVOS 
PILARES E VIGAS 

     

     

7 PAVIMENTAÇÃO      

     

8 REVESTIMENTOS      

     

9 PINTURA GERAL      

     

10 CARPINTÁRIA E MARCENÁRIA      

     

11 REVISÃO DE INST. ELÉTRICA, 
LÓGICA, HIDRO-SANIT. 

     

     

12 IMPERMEABILIZAÇÕES E 
TRATAMENTOS 

     

     

13 FERRAGENS DE PORTAS E 
JANELAS 

     

     

14 FERRAGENS DE LOUÇAS 
SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS 

     

     

15 OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS      

     

16 LIMPEZA COM REMOÇÃO DE 
ENTULHO 

     

     

TOTAL   

 

PARCIAIS SIMPLES     

PERCENTUAIS SIMPLES (%)     

PARCIAIS ACUMULADAS     

PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)     

 

DESEMBOLSO FINANCEIRO     

REPASSE SIMPLES (%)     

REPASSE PROPONENTE (%)    R$ 

 

TOTAL REPASSE R$ R$ R$ 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - O Contratante pagará pontualmente os valores das parcelas, objeto do 
contrato em banco credenciado indicado pela Contratada, mediante recibo e nota fiscal 
apresentados por esta. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, o presente Contrato 
terá como fiscal o Sr.  x.x.x.x.x, sendo o seu substituto o .x.x.x.x 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - O não cumprimento de quaisquer das cláusulas deste 
contrato, implicará a sua rescisão pelo Contratante a qualquer tempo, independente de aviso, 
interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial nos termos do Art. 77, além daquelas 
elencadas no art. 78, ambos da Lei nº 8.666/93.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Aplica-se para o presente contrato, a Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - As despesas deste Contrato correrão à conta da seguinte 
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dotação Orçamentária: 
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - O presente Contrato será publicado sob a forma de extrato no 
Diário Oficial do Estado, dentro de dez (10) dias de sua assinatura, correndo as despesas às 
expensas do Contratante. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - Fica eleito o foro da Comarca de Senador José Porfírio, Estado 
do Pará, com exclusão de qualquer outro, para dirimir as dúvidas e questões decorrentes do 
cumprimento deste Contrato. 

E, por assim haverem acordado, as partes assinam o presente instrumento, em duas (02) 
vias de igual teor, na presença das testemunhas ao final relacionadas, para todos os efeitos 
legais. 

 

Senador José Porfírio, xx de xxxxxxxxxxxxxx de 2018. 

 
 
 

CONTRATANTE 
 

 
 

CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
 
..........................................................CPF: 
 
.......................................................... CPF: 

 


