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EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 002/2017- SESAU - PMM-TP 
 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da Comissão Especial de Licitação, designada por decreto, torna 
público a quem possa interessar, que às 10H00MIN hs do dia 04 de SETEMBRO de 2017,  no Auditório da 
Secretaria Municipal de Saúde situada no Avenida João Paulo II S/N Bairro: Dom Aristides Marituba-PA CEP: 
67.200-000, estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços de  nº 002/2017-SESAU-PMM-TP do 
tipo Menor Preço global por unidade de saúde, na forma de Execução Indireta, sob o regime de Empreitada por 
Preço Global, que tem como objeto: Reforma das Unidades de Saúde da Família – USF Bela Vista e USF União 
do Município de Marituba-PA, conforme especificações e anexos que fazem parte do edital. Observando as 
indicações precisas deste edital, suas cláusulas e seus anexos, conforme a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
A licitação realizar-se-á no local, na data e hora indicado no Aviso de Licitação, perante a Comissão Especial de 
Licitação – CEL, com o recebimento e abertura das Documentações e Propostas, conforme a seguir: 
DATA: 04 de setembro de 2017 
HORÁRIO: as 10h00min.  
LOCAL: Avenida João Paulo II S/N Bairro: Dom Aristides Marituba-PA CEP: 67.200-000 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO ESTATUTO JURÍDICO 
2.1 - A licitação em referência será regida pela Lei nº 8.666/93, de 21 de julho de 1993, Lei complementar 123, 
de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei complementar nº 147/2014 e Decreto nº 8.538/2015 que trata de 
matéria no âmbito da Administração Pública e suas alterações. 
2.2 - Além das disposições impressas neste edital, as propostas sujeitam-se: 
2.2.1 - Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT; 
2.2.2 - Regulamentos, especificações E recomendações da REDE CELPA, COSANPA, TELEMAR, CORPO DE 
BOMBEIROS, ETC. 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
3.1 - Esta Licitação tem por objeto: Reforma das Unidades de Saúde da Família - USF Bela Vista e USF União 
do Município de Marituba-PA. 
3.1.1 Conforme especificações em anexo, que passam a fazer parte integrante deste, independente de 
transcrição e translado; 
3.2 - São integrados no presente Edital: 
3.2.1.  Planilha Orçamentária  
3.2.2. Cronograma Físico-Financeiro 
3.2.3.  Memoria de Cálculo  
3.2.4.  Demonstrativo de BDI 
3.2.5. Encargos Sociais e Trabalhistas 
3.2.6.  Memorial Descritivo e Especificações Técnicas 
3.2. 7. Anexo I: Modelo de Proposta 
3.2.8.  Anexo II: Modelo de Declarações 
3.2.9.  Anexo III: Minuta do Contrato 
3.2.10. Anexo IV: Documentos Necessários Para Retirada do CRC 
 
CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR ESTIMADO  
4.1. O valor estimado para a execução dos serviços, objeto desta licitação é de R$ 398.964,18 (Trezentos e 
noventa e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos), incluso 30,5% de BDI sendo R$ 
199.027,51 (cento e noventa e nove mil, vinte e sete reais e cinqüenta e um centavos) para Reforma da USF 
BELA VISTA e R$ 199.936,67 (cento e noventa e nove mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e sete 
centavos) para Reforma da USF UNIÃO. 
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4.2. O valor máximo admitido por proposta a serem apresentadas pelas empresas licitantes nesta licitação será o 
valor orçado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano acima descrito.  
 
CLÁUSULA QUINTA: DA RETIRADA DO EDITAL 
5.1. O edital poderá ser retirado na Recepção da Coordenação de Licitações e Contratos, na Secretaria 
Municipal de Saúde, situada na Avenida João Paulo II S/N Bairro: Dom Aristides – Marituba/PA – CEP: 67200-
000 no horário das 08h00min ás 14h00min, em dias de efetivo expediente;  
5.2. Será cobrada uma taxa de R$ 100,00 (cem reais) conforme dispõe o art. 32, § 5º, da Lei 8666/93, caso seja 
retirado in loco. O DAM (Documento de Arrecadação Municipal) é emitido no Setor de Tributos da Prefeitura 
Municipal de Marituba situada na Rodovia BR 316 km 13 s/n Bairro: Centro Marituba-PA; 
5.3. O Edital poderá ser retirado de forma gratuita no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de Contas do 
Município e Portal da Transparência.  
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
6.1 – Poderão Participar da licitação: 

6.1.1. Pessoas jurídicas de direito privado observado a necessária qualificação, com a pertinência da 
atividade mercantil com o objeto desta licitação; 

6.1.2. Atendam às condições deste Edital e apresentem os documentos nele exigidos; 
6.2 – Não poderão participar da licitação: 

6.2.1. Servidor ou dirigente do Órgão Contratante, ou responsável pela Licitação; 
6.2.2. Empresas que estejam impedidas de participarem de licitações promovidas por qualquer órgão da 

administração pública; 
6.2.3. Empresas declaradas inidôneas, para licitar ou contratar com a administração pública, suspensas 

da participação em licitações, que se encontrem sob processo de falência, concordata, recuperação judicial ou 
extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação e empresas em regime de consórcio, qualquer que 
seja sua forma de constituição, empresas estrangeiras que não funcionem no País; 

6.2.4. Empresas cuja atividade empresarial não corresponda ao objeto desta licitação. 
 

 CLÁUSULA SÉTIMA: DO CREDENCIAMENTO 
7.1. Para comprovar a representação legal, a pessoa indicada entregará: 

7.1.1. Quando a pessoa que irá representar a empresa no certame, for sócia, proprietária, dirigente ou 
assemelhada da empresa licitante, deverá apresentar: 

7.1.1.1. Documento oficial de identificação com foto; 
7.1.1.2. Estatuto/contrato social (em cópia simples acompanhada do respectivo documento original ou 

cópia autenticada por cartório), onde estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura.  

7.1.1.3. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
7.1.2. Quando a pessoa que irá representar a empresa no certame for representante autorizado por 

procuração pública ou particular, o mesmo deverá apresentar: 
7.1.2.1. Documento oficial de identificação com foto;  
7.1.2.2. Estatuto/contrato social (em cópia simples acompanhada do respectivo documento original ou 

cópia autenticada por cartório) da empresa;  
7.1.2.3. Instrumento de Procuração Pública ou Particular, concedendo poderes ao participante da 

empresa, para que possa manifestar–se em seu nome em qualquer fase do certame; 
7.1.2.4. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

7.2. As empresas que forem optantes do SIMPLES NACIONAL deverão apresentar certidão extraída do site da 
Receita Federal, conforme Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei nº 147/2014; 
7.3. Instrumento público ou particular de procuração deverá ter firma reconhecida, ambas contendo poderes 
expressos para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante;    
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7.3. A não apresentação do credenciamento não implicará na inabilitação do licitante, mas o impede de discordar 
e/ou se manifestar contra as decisões tomadas pela Comissão durante a fase de abertura dos invólucros de nº 
01 e 02 (Documentações e Propostas);  
 
CLÁUSULA OITAVA: DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
8.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimento ou impugnar o presente Edital, por irregularidade na 
aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias antes da data fixada para a abertura dos 
envelopes de habilitação, devendo a Comissão Especial de Licitação julgar e responder à impugnação em até 03 
(três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113, Lei nº 8.666/93; 
8.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o 
fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, as falhas ou irregularidades 
que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso; 
8.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o 
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente; 
8.4. Não serão levadas em consideração pela Comissão quaisquer consultas, pedidos ou reclamações relativas 
ao Edital que não tenham sido formulados por fax ou por escrito devidamente protocolado na recepção da 
Secretaria Municipal de Saúde; 
8.5. Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre as partes, como também pedidos de 
informações ou esclarecimentos formulados por e-mail.  
8.6. Os esclarecimentos ou impugnações para serem protocolados deverão vim apresentados das seguintes 
formas: 
a) Impresso devidamente assinado pelo representante legal; 
d) Em formato pdf Assinado digitalmente em CD ROM. 
 
CLÁUSULA NONA: DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DOS ENVELOPES 
9.1. Deverão ser digitados e impressos em papel timbrado; 
9.1.1 - Nome do Órgão Licitante; 
9.1.2 - Nº da Tomada de Preços; 
9.1.3 - Indicação da Razão Social e endereço do proponente; 
9.2. Indicação: HABILITAÇÃO ou PROPOSTA COMERCIAL; 
9.3. Conforme modelo a seguir: 

 
  
CLÁUSULA DÉCIMA: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01) 
10.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
10.1.1. Documento de Identificação oficial com foto, do representante e dos demais sócios, se houver. 
10.1.2. Registro Comercial no caso de Empresa Individual; 
10.1.3.  Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e suas alterações, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhadas de documento de 
eleição de seus administradores; 
10.1.4. Inscrição no ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria em 
Exercício; 
10.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 
e o ato de registro ou autorização expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir; 

ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS- 02 

MUNICIPIO DE MARITUBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017-- SESAU - 
PMM-TP  
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: _______ 
CNPJ 

ENVELOPE DE HABILITAÇÃO - 01 
MUNICIPIO DE MARITUBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017- SESAU - 
PMM-TP  
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: ____ 
CNPJ 
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10.1.6. Certidão de Registro Cadastral emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, em validade, conforme § 2º 
do art. 22 da Lei 8.666/93.  
10.1.6.1. a Certidão de Registro Cadastral deverá ser emitida até o terceiro dia anterior à data do recebimento 
das propostas. 
 
10.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
10.2.1. Deverá ser apresentada à Comissão, situação regular perante: 
10.2.2. Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica do CREA, de sua respectiva Região, com validade à 
data de apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais. No 
caso de licitantes domiciliados em outros Estados, o Certificado de Registro emitido pelo CREA da respectiva 
região de origem deverá conter o visto do CREA-PA; 
10.2.3 - Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física do CREA, de sua respectiva Região, com validade à data 
de apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais. No caso 
de licitantes domiciliados em outros Estados, o Certificado de Registro emitido pelo CREA da respectiva região 
de origem deverá conter o visto do CREA-PA; 
10.2.4. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Comprovação da licitante de possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para a entrega das propostas, profissional de nível superior, detentor de Certidão 
de Acervo Técnico (CAT), acompanhada de atestados de execução, de obra ou serviço de características 
semelhantes, registrada no órgão competente CREA. 
10.2.5. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL: Comprovação da licitante de possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para a entrega das propostas, profissional de nível superior, detentor de Certidão 
de Acervo Técnico (CAT), onde conste a EMPRESA licitante como executora, acompanhada de atestados de 
execução, de obra ou serviço de características semelhantes, registrada no órgão competente CREA. 
 
10.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 
10.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da Lei, 
e demonstração de índice de liquidez que deverá ser igual ou superior a 1 (um), calculado e demonstrado pela 
fórmula: ILC=AC/PC, onde: ILC: Índice de Liquidez Corrente; AC: Ativo Circulante; PC: Passivo Circulante, 
assinado, carimbado pelo contador registrado pela junta comercial; Acompanhado do CRC do Contador que 
assinou o balanço,  que comprovem a real situação financeira da empresa, vedada a sua substituição, por 
balancetes ou balanços: – provisórios, podendo ser atualizado, por índices oficiais, quando encerrados a mais de 
03 (três) meses da data de apresentação da proposta. Na hipótese de atualização ou aumento do patrimônio 
líquido, o licitante terá que, obrigatoriamente, apresentar documento que altere o mesmo, devidamente 
registrado e arquivado na Junta Comercial;  
10.3.2. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 
último exercício social, assim apresentados: 
10.3.3. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima – S/A): Balanços publicados em Diário 
Oficial ou publicados em jornal de grande circulação ou por fotocópia registrada ou autenticada na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
10.3.4. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os 
Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante ou em outro órgão equivalente ou por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis 
devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
10.3.5. Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou 
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
10.3.6. As empresas obrigadas a utilizar a ECD (Escrituração Contábil Digital) devem apresentar seu balanço; 
10.3.7. Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até 
no máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação.   
 
10.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA                                                       
10.4.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  
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10.4.2. Inscrição Estadual (FIC); 
10.4.3.  Alvará de funcionamento do domicílio ou sede do licitante e pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual;                                
10.4.4. Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal e União (certidão de tributos federais e dívida ativa 
da união) com abrangência de todos os créditos tributários federais administrados pela RFB E PGFN;  
10.4.5. Certidão de regularidade Estadual (Tributária e não Tributária); 
10.4.6.  Certidão de regularidade Municipal da sede da licitante dentro dos prazos de validade. 
10.4.7. Prova de regularidade relativa ao FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por Lei;  
10.4.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, consoante exigência do art. 3º, da Lei 12.440, de 07.07.2011 
e art. 27, V da Lei 8.666/93.  
 
10.5. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 
DEMAIS DOCUMENTOS:  
10.5.1. Declaração de que a firma aceita as condições deste edital, que concorda com critério de julgamento, 
que acatará quaisquer decisões da Comissão Especial de Licitação, durante o procedimento licitatório, desde 
que subordinados as leis que regem a Licitação Pública e que, caso seja a vencedora da licitação, entregará o 
objeto da licitação pelo preço proposto e aceito pelo CONTRATANTE; 
10.5.2. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo e/ou 
Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, 
(inciso III, do art. 9º, da Lei 8666/93); 
10.5.3. Declaração de que o licitante assume inteira responsabilidade técnica pela execução e qualidade do 
objeto da licitação, bem como as garantias de acordo com as leis em vigência; 
10.5.4. Declaração de que a firma não possui em seu quadro permanente, menores de idade conforme art. 7º, 
XXXIII, da Constituição Federal/88, alterado pelo art. 1º, da EC nº 20/98: XXXIII - Proibição de trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. Art. 27, da lei 8.666/93. 
10.5.5. Declaração que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da 
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, tendo assim condições para 
participação no presente certame.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 2) 
11.1. A proposta sem emendas, rasuras, entrelinhas, ressalvas ou espaços em branco, editada por computador 
em 01 (uma) via de igual teor, redigida em idioma nacional, rubricada pelo responsável da empresa em todas as 
vias e com a numeração sequenciada. Deverão ser apresentadas em invólucro fechado e colado, endereçado à 
Comissão de Licitação, mencionando o número da Tomada de Preços, contendo:  
A) Planilha Orçamentária  
B) Cronograma Físico-Financeiro 
C)  Memoria de Cálculo  
D) Demonstrativo de BDI 
E) Encargos Sociais e Trabalhistas 
11.2. A proposta que apresentar rasuras, emendas ou contradições no seu texto, será considerada irregular 
quando não ressalvadas as correções necessárias pelo responsável da empresa, sobre sua rubrica, antes da 
abertura das mesmas;  
11.3. Validade da Proposta de Preços: 60 (sessenta) dias; 
11.4. Preço global dos serviços, ou serviços ou do material fornecido, em real e por extenso, declarando 
expressamente de que no preço global e nos preços unitários propostos, estejam incluídos todos os custos 
diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços ou fornecimento de materiais, inclusive as despesas com 
materiais e/ou equipamentos e mão de obra especializada, serviços indiretos ou diretos necessários à execução 
da obra, serviços ou fornecimento de material, frete, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, 
encargos da legislação social, trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por 
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quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas 
municipais, estaduais, enfim, tudo o que for necessário para execução total e completa do objeto deste Edital, 
conforme os anexos constantes deste, bem como seus lucros, sem que lhe caiba em qualquer caso, direito 
regressivo; 
11.5. Os valores dos insumos dos serviços afins ou materiais, que não constarem explicitamente na planilha de 
quantidades, deverão ser considerados nas composições de custos pertinentes aos serviços referidos na 
Planilha de Serviços; 
11.6. Os serviços de caráter permanente, tais como: pronto socorro, administração dos serviços, 
manutenção, limpeza do local dos serviços, equipamentos, maquinários e ensaios de materiais, deverão 
ter seus custos inseridos nos preços propostos, bem como, transportes, fretes, carga, descarga e 
colocação, quando não constar na planilha de preços do item específico;  
11.7. Uma vez abertos os invólucros, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas 
quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falha ou omissões, não podendo as mesmas ser 
devolvidas após a fase de habilitação; 
11.8.  A seguir será feita à leitura dos preços e condições ofertadas nas propostas contidas nos invólucros nº 02 
que, serão rubricadas e examinadas pelos membros da Comissão, bem como pelos proponentes ou seus 
representantes presentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: 
12.1. Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os 
documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90 
(noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das propostas, exceto a qualificação técnica; 
12.2. Os envelopes com documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas vencedoras, ficarão de 
posse da CEL caso haja interposição de recursos;                                                            
12.3. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do 
CNPJ, devendo ser observado o seguinte: 

12.3.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o respectivo 
número do CNPJ; 

12.3.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o respectivo 
número do CNPJ, exceto aqueles que, pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em 
nome da matriz; 

12.3.3. Se a licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial, os 
documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 
12.4. Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou apresentá-los em 
desacordo com as exigências deste Edital; 
12.5.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos 
requeridos no presente Edital e seus Anexos; 
12.6. Os documentos referentes à Habilitação deverão ser apresentados em cópias autenticadas anteriormente 
por servidor; ou ainda em cópias simples, apresentadas junto com as originais para serem autenticadas por 
membro da Comissão no momento da sessão; ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de 
notas. Exceto as certidões emitidas via internet, que deverão ser originais, ou quando estes forem publicados em 
diário oficial; 
12.7. Cópias simples de cópias autenticadas por tabelião de notas não serão válidas como originais para serem 
autenticadas na hora do certame, ou antes, por qualquer servidor, obedecendo a Lei 8.666/1993, art. 32. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, regulamentada 
pelo Dec. nº 8.538, de 06/10/2015. 
13.1. Fica assegurado tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos termos do Decreto 8.538 de 02 de outubro de 2015; 
13.2. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da comprovação de que trata o 
subitem anterior, será assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a 
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regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
13.3. O prazo para regularização fiscal começará a correr a partir do encerramento da fase de julgamento das 
propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para abertura do prazo da fase recursal; 
13.4. A prorrogação do prazo poderá ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa; 
13.5. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 13.2 implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à 
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
13.6. Nas licitações, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte; 
13.7. Entende-se haver empate quando as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte sejam iguais ou até dez por cento superiores à proposta mais bem classificada, desde que esta última não 
seja também pequena empresa, art. 44, § 1º, da Lei nº 123/2006; 
13.8.  O disposto no subitem anterior somente se aplicará quando a melhor oferta válida não houver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
13.9.  Ocorrendo o empate a que se refere o subitem anterior, será procedido de acordo com o artigo 5º, do 
Decreto 8.538, conforme a seguir: 

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta 
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o 
objeto em seu favor; 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da letra 
“a”, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontre em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;  

13.10.  Após o encerramento da melhor oferta, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 
classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas em 
situação de empate, sob pena de preclusão, contados da ata ou da intimação da licitante. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
14.1- Serão desclassificadas as propostas que: 
a) Não atenderem as exigências do Edital, incluindo os seus anexos; 
b) Não estiverem assinadas pelo representante legal ou autorizadas; 
c) Apresentarem Preço Global Excessivo;  
d) Apresentarem preços inexequíveis, considerados aqueles cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por 
cento) do menor dos seguintes valores:  
d.1) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela 
administração;  
e) Apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 
14.2. As propostas serão verificadas quanto a eventuais erros aritméticos, os quais não serão corrigidos 
pela Comissão de Licitação da forma seguinte:  
a) No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso;  
b) No caso de erro de transcrição da quantidade prevista para o serviço, a quantidade e o preço total; 
c) No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente; 
d) No caso de erro de adição;   
14.3. O preço total da proposta não será ajustado pela Administração Municipal de Marituba, em conformidade 
com os procedimentos acima para correção de erros.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS FASES, SESSÃO, DO PROCESSO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO. 
15.1. DAS FASES 

mailto:cplsesau@yahoo.com


 
ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

Av. João Paulo II s/n, – Dom Aristides – Marituba – Pará, CNPJ: 10.299.375/0001-58 

Fone: (91) 3256-2007 e-mail: cplsesau@yahoo.com 

8 

 

 

15.1.1. A presente licitação será dividida em 02 (duas) fases, sendo: primeira a HABILITAÇÃO PRELIMINAR e 
segunda, a abertura da PROPOSTA COMERCIAL; 
15.1.2. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. 
15.2.  DA SESSÃO  
15.2.1. Na presença dos licitantes e das pessoas que quiserem assistir ao ato, serão recebidas, pela Comissão 
Especial de Licitação, no dia, hora e local previstos, os invólucros contendo as documentações e propostas, os 
quais serão numerados de acordo com a ordem de apresentação; 
15.2.2. A Sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação e 
propostas de preços, será pública e dirigida pelo Presidente da Comissão Especial de Licitação, na data, horário 
e local e nos termos determinados neste Edital;             
15.2.3. Os envelopes distintos de HABILITAÇÃO PRELIMINAR e PROPOSTA COMERCIAL (Carta proposta e 
orçamento analítico) deverão ser entregues separadamente; no mesmo instante os envelopes a serem 
examinados deverão estar devidamente lacrados e rubricados por todos os participantes, sendo entregues à 
CEL, que a seguir procederá a abertura dos mesmos;    
15.2.4. Os invólucros de nº 01 e 02 serão recebidos pela CEL até a data e hora limite previsto no preâmbulo 
deste Edital;                          
15.2.5. Declarada a abertura da sessão pelo Presidente da Comissão Especial de Licitação, não mais serão 
admitidos novos proponentes, dando-se início ao credenciamento e recebimento dos envelopes;  
15.2.6. Após ter o Presidente da CEL declarado encerrado o prazo para recebimento dos invólucros, nenhum 
outro documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer acréscimos à documentação e às propostas, 
exceto a promoção de diligências que a Comissão de Licitação entender necessárias para esclarecer ou 
complementar a instrução do processo Licitatório;  
15.2.7. Em nenhuma hipótese e sob qualquer fundamento, serão recebidas as Documentações e Propostas 
após o início dos trabalhos de abertura desta licitação; 
15.2.8. Depois de encerrado o recebimento dos invólucros será aberto inicialmente os invólucros de n° 
01, os documentos serão rubricados pelos representantes das licitantes presentes, pelos membros da 
CEL, que poderão a seu exclusivo critério, decidir pelo exame e julgamento da documentação na mesma 
sessão ou em outra, cuja data será, então, fixada oportunamente, quando as licitantes terão vistas da 
documentação, para exame;  
15.2.9. O invólucro de nº 02, devidamente fechado, serão, também, rubricados pelos membros da C.E.L e pelas 
licitantes presentes ou pela Comissão antes citada, permanecendo em poder da Comissão de Licitação, até que 
seja decidida a habilitação;  
15.3. DO PROCESSO E JULGAMENTO 
15.3.1. A presente licitação será processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido no Art. 43, da 
Lei Federal nº. 8.666/93; 
15.3.2. Serão consideradas inabilitadas para os efeitos deste Edital, a critério da CEL, as licitantes que não 
apresentarem as documentações solicitadas ou apresentá-la com vícios, defeitos ou contrariando qualquer 
exigência contida neste instrumento; 
15.3.3. Se todos os licitantes forem inabilitados, será fixado o prazo de oito dias úteis para apresentação de nova 
documentação. Em conformidade com o art. 48 da Lei nº 8.666/1993; 
 15.3.4. Caso as licitantes não apresentarem no prazo estipulado acima, a administração declarará a licitação 
fracassada, podendo assim contratar uma empresa em caráter emergencial para execução dos serviços nos 
prazos e preços estipulados no edital obedecendo às regras do edital na condição de vencedora;  
15.3.5. As licitantes que forem inabilitadas deverão retirar os envelopes das Propostas de Preços na CEL, no 
prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados da divulgação do resultado do julgamento da habilitação. 
Decorrido esse prazo, a Administração Municipal de Marituba/PA providenciará a eliminação dos mencionados 
documentos; 
15.3.6. Se todas as licitantes, habilitadas e inabilitadas, manifestarem, expressamente, desistência de interpor 
recurso, deverá constar da Ata a ser lavrada, proceder-se-á a imediata abertura do invólucro de nº 02 (Proposta 
de Preços) pela CEL; 
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15.3.7. A Comissão Especial de Licitação avaliará e julgará os Documentos de Habilitação e as Propostas de 
acordo com a metodologia e critérios estabelecidos neste Edital e seus Anexos, escolhendo como Proposta 
vencedora àquela que, dentre os Licitantes habilitados e atendendo às especificações contidas no Edital, 
oferecer o MENOR PREÇO GLOBAL para execução do objeto desta licitação; 
15.3.8. Se ocorrer a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não puder ser realizada no dia, será 
marcada no momento da reunião, a data para divulgação do resultado, ou este será divulgado em órgão oficial e 
jornal de grande circulação;  
15.3.9. Das reuniões para recebimento e abertura dos invólucros de nº 01 e 02 serão lavradas atas 
circunstanciadas, que mencionarão todas as licitantes, os documentos e as propostas apresentadas, as 
reclamações e recursos interpostos, bem como, as demais ocorrências que interessem ao julgamento deste Ato 
Licitatório. As Atas serão assinadas pelos membros da CEL e por todos os licitantes presentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
16.1. Dos atos da administração decorrentes da aplicação deste edital, cabem: 
1.6.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos 
de: 
a) Habilitação ou inabilitação de licitante; 
b) Julgamento das propostas; 
c) Anulação ou revogação da licitação; 
d) Rescisão do Contrato; 
e) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.  
6.2. Pedido de reconsideração, de decisão da Secretária de Saúde de Marituba/PA, na hipótese do § 3º, do art. 
87, da Lei Nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação do ato; 
16.3. O recurso deverá ser entregue no Protocolo da Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio da CEL; e 
16.3.1. Deverá ser apresentado das seguintes formas: 

a) Impresso assinado pelo representante legal, 
b) Em formato pdf, assinado digitalmente em CD ROM. 

16.4. O recurso interposto será encaminhado, por cópia, aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, por suas contrarrazões, contados a partir do seu recebimento.  
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA ORIGEM DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
17.1. As despesas decorrentes da execução do contrato resultante desta Licitação correrão por conta dos 
seguintes Recursos Orçamentários:  
Exercício 2017: 
Unidade: 020303– Fundo Municipal de Saúde 
Funcional: 10.301.0004.2087.0000 – Manutenção da Atenção Básica PAB/FIXO 
Cat. Econ.: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica  
Código de Aplicação: 300 000 
Fonte Recurso: 0 1 29 – Transferências Recursos do SUS 
17.2. Demais despesas não especificadas poderão ser incluídas durante a execução e constarão quando da 
emissão da respectiva Nota de Empenho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
O julgamento das propostas será efetuado pela Comissão Especial de Licitação, que emitirá relatório de 
julgamento consolidado, o qual será submetido à análise e apreciação do Ordenador de Despesas da Secretaria 
Municipal de Saúde, com vista à sua Adjudicação e Homologação, informando as razões das 
desclassificações, se for o caso, e a indicação do Licitante Vencedor, aquele que, dentre os classificados, tenha 
ofertado o Menor Preço Global e a proposta mais vantajosa para a Administração para a execução dos serviços 
objeto desta licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: CAUÇÃO, GARANTIA DO CONTRATO. 
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19.1. Para assinar o contrato, deverá o vencedor do certame prestar garantia de 2% (dois por cento) do valor do 
objeto, sob pena de decair o direito à contratação;  
19.2. A garantia poderá ser realizados em uma das seguintes modalidades: 
a) Caução em dinheiro ou título da dívida pública; 
b) Seguro Garantia; 
c) Carta de Fiança Bancária. 
19.3. No caso de opção por caução em dinheiro, o interessado deverá depositar na seguinte conta bancária: 
AGÊNCIA: 4132-7, CONTA CORRENTE: 15.889-5, BANCO: BANCO DO BRASIL. Quaisquer informações ou 
esclarecimentos referente ao depósito/conta da Caução poderão ser tratados com a Diretora Financeira da 
Administração Municipal de Marituba/PA, que se encontra na Tesouraria  no prédio sede da mesma;  
19.4. No caso de opção pelo Titulo da Dívida Pública, este deverá estar acompanhado de avaliação da 
Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informará sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de 
atualização e condições de resgate; 
19.5. No caso da opção pelo Seguro Garantia o mesmo será feito mediante entrega da competente apólice 
emitida por entidade em funcionamento no País e em nome da CONTRATANTE cobrindo o risco de quebra do 
contrato, pelo prazo da duração do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogação, por toda a 
duração do contrato, independente de notificação da CONTRATANTE. Deverá a apólice conter expressamente 
cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade; 
19.6. No caso de Fiança Bancária, esta deverá ser, a critério do licitante, fornecida por um banco localizado no 
Brasil, pelo prazo da duração do contrato. Deverá a carta de fiança bancária conter cláusula de atualização 
financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade; 
19.7.  A garantia prestada pelo licitante vencedor lhe será restituída ou liberada após o cumprimento das 
obrigações contratuais e Recebimento Definitivo dos Serviços. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO CONTRATO 
20.1. As obrigações decorrentes da Licitação constarão de Contrato Bilateral, no qual serão discriminadas as 
condições estabelecidas neste Edital e na proposta da empreiteira; 
20.2. A firma vencedora será convidada para assinar fisicamente o Contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data da convocação, devendo fazê-lo também de forma digital, por força da Resolução nº 
11.535/TCM-PA, de 01/07/2014; 
20.3. Como condição para celebração do Contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de 
habilitação exigidas na licitação; 
20.4. Na hipótese de a adjudicatária não atender a condição acima ou recusar-se a assinar o Contrato e não 
apresentar justificativa, a Administração convocará a segunda empresa classificada e, assim, sucessivamente, 
na ordem de classificação, obedecido ao disposto no § 2º, do art. 64, da Lei 8.666/93; 
20.5. A assinatura do Contrato será efetivada após aprovação e homologação de resultado desta Licitação, pelo 
ordenador de despesas; 
20.6. FARÃO PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO: 
a) Planilha Orçamentária  
b) Cronograma Físico-Financeiro 
c) Memoria de Cálculo  
d) Demonstrativo de BDI 
e) Encargos Sociais e Trabalhistas 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA: 
21.1. O prazo contratual será 05 (cinco) meses, a partir de ___de___ de ___201__ a ___de ____de 2017, 
podendo ser prorrogado de acordo com art. 57, da Lei nº 8.666/1993;  
21.2. O Prazo de Execução será conforme o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO a partir de 
XXXX_de_XXXXXXXX__ de XXXX___20XX__ a XXXX_de XXXXX de 20XX. 
21.3. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65, da lei 8.666/93 e suas alterações. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DO PAGAMENTO 
22.1. Após empenho parcial ou global dos serviços, o pagamento se dará à medida que as etapas estabelecidas, 
no cronograma físico-financeiro, forem efetivamente concluídas no período, mediante medição; 
22.2. A fatura deverá ser registrada na Secretaria Municipal Saúde; 
22.3. O processo será encaminhado ao fiscal do contrato para atesto, que deverá se dar até o 5º dia útil da data 
de protocolo; 
22.4. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após o atesto do fiscal do contrato; 
22.5. A contratada fica ciente de que é condição para qualquer pagamento a apresentação dos seguintes 
documentos:  

22.5.1. Recibo assinado em duas vias; 
22.5.2. Fatura/Nota Fiscal em duas vias, destacando os valores de tributos, citando o nº do Contrato; 
22.5.3. Boletim de Medição, devidamente atestado pelo engenheiro civil responsável pelos serviços e o 

fiscal do contrato; 
22.5.4. Cópia da Nota de Empenho; 

22.6. Além dos documentos solicitados no item 22.5, a contratada deverá apresentar juntamente com as faturas/ 
notas fiscais:  

22.6.1. Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal e União (certidão de tributos federais e 
dívida ativa da união) com abrangência de todos os créditos tributários federais administrados pela RFB E 
PGFN;  

22.6.2. Prova de regularidade relativa ao FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por Lei; 

22.6.3. Certidão negativa de débitos Estaduais (Tributária e não Tributária); 
  22.6.4. Certidão negativa de débito trabalhista (CNDT). 

 22.6.5. Certidão negativa de débitos Municipais; 

 22.6.6. Certidão do CREA/PA pessoa jurídica; 

22.7. O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancária, em conta corrente por ela 
indicada, deduzidas as retenções previstas em lei; 

22.8. O pagamento mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária será realizado desde que a 
contratada efetue a cobrança, de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que 
se refere a eventuais retenções tributárias; 

22.9. A fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, iniciando-se a 
contagem dos prazos fixados para o atesto e pagamento a partir do recebimento da documentação corrigida. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: RESPONSABILIDADE CIVIL 
A Licitante é a única responsável pelo pagamento de indenização de danos oriundos de atos ilícitos 
"Responsabilidade Civil", qualquer que seja o fato jurídico ocorrido na execução do contrato proveniente deste 
processo licitatório, inclusive o dano contra terceiros. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
24.1. Facilitar por todos os meios a execução dos serviços, promovendo o bom relacionamento e entendimento 
entre seus servidores e operários da CONTRATADA; 
24.2. Efetuar os pagamentos conforme pactuado; 
24.3. Fiscalizar o bom andamento do serviço prestado pela CONTRATADA, notificando imediatamente e por 
escrito, quaisquer problemas ou irregularidades encontradas; 
24.4. Fornecer à CONTRATADA toda e qualquer documentação que se faça necessária para a melhor 
compreensão das instalações existentes, que porventura possam ajudar o bom andamento ou o resultado final 
dos serviços; 
24.5. Quando necessário e solicitado, permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências 
para execução de serviços referentes ao objeto, desde que devidamente identificados e autorizados. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
25.1. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente ou incidente nos 
trabalhos de execução a ela contratados;  
25.2. A CONTRATADA obriga-se a responder integral e exclusivamente, pelos danos que por ventura causar a 
CONTRATANTE ou a terceiros, quer os provenientes da própria atividade a seu cargo, quer os resultantes de 
atos ou fatos dos empregados, operários ou subempreiteiros, inclusive a violação de patentes, infrações de 
trânsito ou de leis e regulamentos;  
25.3. Qualquer dano em material ou instalações físicas dos próprios municipais, ocasionado por funcionário da 
CONTRATADA, deverá ser imediatamente reposto ou consertado pela CONTRATADA, sem ônus para a 
CONTRATANTE;  
25.4. Todos os ônus decorrentes da execução de serviços em desacordo com o presente edital e seus anexos 
correrão por conta da CONTRATADA; 
25.5. Além das obrigações decorrentes do cumprimento de normas legais e regulamentares, farão parte 
integrante das obrigações da contratada: 
25.5.1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços 
ou materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução inadequada e/ou da 
má utilização dos materiais empregados; 
25.5.2. Manter, durante toda a duração dos serviços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
25.5.3. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, 
impostos, alvarás e licenças, emolumentos e multas decorrentes da execução e legalização dos serviços e por 
todas as demais despesas resultantes da execução dos serviços; 
25.5.4. Responder por qualquer acidente que venha a ocorrer com os seus empregados em decorrência da 
execução dos serviços; 
25.5.5. Utilizar mão de obra qualificada, equipamento e materiais de qualidade e suficientes à execução do 
objeto, observando sempre as normas técnicas ABNT vigentes; 
25.5.6. Reparar, ou quando isto for impossível, indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, que, 
decorrentes da execução do Contrato, de sua responsabilidade ou de seus prepostos, sobrevenham em prejuízo 
do CONTRATANTE ou de terceiros; 
25.5.6. Manter a CONTRATANTE a salvo de quaisquer queixas, reivindicações ou reclamações de seus 
empregados e/ou prepostos e/ou terceiros, em decorrência da execução dos serviços; 
25.5.7. Proceder as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA, bem como sua baixa ao 
término dos serviços, na forma prevista na legislação vigente; 
25.5.8. Manter o profissional indicado no processo licitatório, para fins de comprovação da capacidade técnico-
profissional, responsável pela execução do objeto desta contratação. Admitir-se-á sua substituição por outro de 
experiência equivalente ou superior, desde que atendidas às mesmas exigências aqui contidas e que seja 
aprovada previamente pelo fiscal do contrato; 
25.5.9. Obter o visto do CREA-PA no Certificado de Registro emitido pelo CREA da respectiva região de origem 
da empresa licitante, caso a empresa vencedora seja domiciliada em outro Estado; 
25.5.10. Cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho; 
25.5.11.  Manter no canteiro dos serviços um Engenheiro responsável geral pelo comando da equipe de 
operários; 
25.5.12. Afastar ou substituir qualquer operário que, comprovadamente e por recomendação da Fiscalização, 
cause embaraço a boa execução dos serviços; 
25.5.13. Retirar do canteiro e dos locais dos serviços todo e qualquer material que for rejeitado em inspeção feita 
pela Fiscalização, procedendo a sua substituição; 
25.5.14. Manter, durante a execução dos serviços a vigilância e proteção do canteiro dos serviços, assim como, 
a conservação dos serviços executados até a entrega da mesma à CONTRATANTE, caracterizada pelo Termo 
de Recebimento Provisório, não cabendo a Administração Municipal de Marituba nenhuma responsabilidade sob 
quaisquer fatos ocorridos neste sentido; 
25.5.15. Permitir o livre exercício da Fiscalização da CONTRATANTE; 
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25.5.16. Manter no local dos serviços Livro de Ocorrências (diário de obra), do cronograma físico financeiro e 
das medições. A Contratada deverá apresentar o cronograma por ocasião do início dos serviços. Esse livro será 
preenchido em 03 (três) vias, ficando uma apensa ao livro, uma enviada ao escritório central da Contratada e 
outra enviada á Fiscalização dos serviços; 
25.5.17. O diário deverá ser apresentado a Fiscalização, que será responsável por conferi-lo e rubricá-lo, 
arquivando uma de suas vias; 
25.5.18. Fornecer todos os documentos e informações pertinentes à execução dos serviços solicitados pelo 
fiscal do contrato; 
25.5.19. Sempre que solicitado pela Fiscalização e de forma a dirimir dúvidas devidamente fundamentadas, 
serão realizados pela CONTRATADA, sem ônus adicionais, ensaios e testes que comprovem a qualidade dos 
materiais, sem prejuízo do cumprimento das exigências estabelecidas nas normas técnicas em vigor; 
25.5.20. Proceder à limpeza permanente dos serviços e remoção do material indesejável, bem como à limpeza 
final dos serviços; 
25.5.21.  Proceder à desmobilização de todas as instalações provisórias na ocasião do Recebimento Provisório. 
Nesta ocasião os materiais inservíveis deverão ser removidos e transportados sem ônus à CONTRATANTE. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DAS PENALIDADES 
26.1. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei federal nº 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita às 
seguintes penalidades: 
a) Advertência por escrito; 
b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia que exceder à data prevista para conclusão 
dos serviços; 
c) Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a contratada 
infringir qualquer das demais obrigações contratuais; 
d) Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando a contratada não disponibilizar os veículos, máquinas 
e equipamentos nos serviços; 
e) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o Contrato, no todo ou em parte, 
a pessoa física ou jurídica, sem autorização do contratante, devendo reassumir a execução dos serviços no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais; 
f) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando ocorrer à rescisão do Contrato; 
g) Suspensão do direito de participar em licitações ou firmar contratos com a contratante, ou com qualquer órgão 
da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
h) Declaração de inidoneidade, nos termos do art. 87, da Lei n° 8.666/93;  
26.2. A multa será cobrada pela contratante de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente. Caso a 
contratada não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do 
valor das parcelas de pagamento vincendas ou será descontada do valor da garantia de execução;  
26.3. As penalidades previstas no caput poderão cumular-se e o montante das multas não poderá exceder a 
30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do 
Contrato; 
26.4. Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a 
sua imposição; 
26.5. As multas previstas neste subitem não têm caráter compensatório, porém moratório, e consequentemente 
o pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato 
punível venha acarretar à Administração; 
26.6. Enquanto a Contratada não cumprir as condições contratuais estabelecidas, a Administração reterá seus 
pagamentos e as garantias contratuais; 
26.7. Multa de 1% (um por cento) do valor total do contrato em caso de descumprimento ou atraso na execução 
mensal do cronograma, caso este atraso corresponda à mais do que 10 % (dez) por cento das etapas previstas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: DA RESCISÃO 
27.1. O Contrato, a autorização para início dos serviços (Ordem de Execução de Serviços - O.E.S.) e a Nota de 
Empenho prévio da despesa, poderão ser rescindidos ou revogados, conforme o caso, quando for positivado: 
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27.1.1. Inobservância e cumprimento irregular de Cláusula do Edital e do contrato; 
27.1.2. Cumprimento irregular de Cláusula do Edital, contrato, e/ou especificações dos serviços; 
27.1.3. O desatendimento das determinações regulares emanadas da fiscalização da Administração Municipal 
de Marituba; 
27.1.4. O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços ensejadores de aplicação de penas 
disciplinares; 
27.1.5. A decretação de falência ou pedido de concordata; 
27.1.6. A dissolução da sociedade ou falecimento do Contratado, conforme ocaso; 
27.1.7. Razões de interesse público regularmente explicitado; 
27.2. A rescisão do Contrato e as suas consequências observarão os parâmetros definidos na Lei nº 8.666/93, 
capítulo III, Seção V (arts. 77 a 80). 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: DA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS 
28.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar o maior número possível de contatos do responsável técnico, como 
telefones fixo e celular, e outros meios eletrônicos, como e-mail e whatsapp;  
28.2. A CONTRATADA deverá comunicar com antecedência a SEIDUR, o nome do responsável técnico; 
28.3. A SEIDUR fica no direito de exigir a substituição do profissional indicado, no decorrer dos serviços, caso o 
mesmo demonstre insuficiente perícia nos trabalhos ou indisposição em executar as ordens da FISCALIZAÇÃO; 
28.4. A mão de obra a ser empregada, nos casos necessários, deverá ser especializada onde será obrigatória a 
utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), visando a melhor segurança do operário, juntamente 
com os crachás dos trabalhadores relacionados para os serviços; 
28.5. A Administração  técnica  dos  serviços  deverá  ser  exercida  pelo  RESPONSÁVEL TÉCNICO da 
CONTRATADA, que prestará assistência total aos serviços e somente com a FISCALIZAÇÃO deverá manter 
entendimentos técnicos. Além do RESPONSÁVEL TÉCNICO, a CONTRATADA deverá manter um Encarregado 
no local de trabalho, em regime de tempo integral. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: DA FISCALIZAÇÃO 
29.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços 
deste Contrato, a Secretaria Municipal de Saúde através de servidor devidamente designado, que acompanhará 
e fiscalizará sua execução, sem de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade; 
29.2. A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais peritos enviados 
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano: 
a) Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato; 
b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir; 
29.3. No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Desenvolvimento Urbano, contar com a total colaboração da CONTRATADA; 
29.4. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou 
incorreções não revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, 
reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para a CONTRATANTE.  
29.5. Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços previstos, a 
CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese 
mencionada, a então CONTRATADA responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias e/ou 
pagamento direto, inclusive será declarada inidônea, podendo ficar submetida às penalidades cabíveis; 
29.6. O Fiscal da Secretaria Municipal de Saúde terá acesso a todos os locais onde os serviços se realizarem e 
plenos poderes para praticar atos, nos limites do presente CONTRATO, que se destinem a acautelar e preservar 
todo e qualquer direito da Secretaria Municipal de Saúde, tais como: 
a) Recusar serviços que tenham sido executados em desacordo com as condições preestabelecidas no 
CONTRATO, ou com as informações ou a documentação técnica fornecida pela Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano; 
b) Aprovar a alocação, a deslocação e a substituição de pessoal promovida pela CONTRATADA; 
c) Solicitar, por escrito, a substituição de funcionário cuja permanência na equipe seja considerada 
inconveniente; 
d) Sustar o pagamento de quaisquer faturas da CONTRATADA, no caso de inobservância de exigências do 
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Fiscal da Secretaria Municipal de Saúde, amparadas em disposições contidas no CONTRATO, até a 
regularização da situação. Tal procedimento será comunicado por escrito à CONTRATADA, sem perda do direito 
de aplicação das demais sanções previstas no Contrato; 
e) Os pagamentos sustados serão efetuados tão logo sejam atendidas pela CONTRATADA as exigências do 
Fiscal da Secretaria Municipal de Saúde; 
f) Instruir a CONTRATADA quanto à propriedade dos serviços a serem executados; 
29.7. A CONTRATADA declara aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verificação e controle 
adotados pelo técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano; 
29.8. A fiscalização deverá: 
a) Atestar as Notas Fiscais e a planilha de medição dos serviços, e dar visto nos demais documentos 
apresentados pela CONTRATADA, principalmente no Livro de Ocorrência dos Serviços Realizados, por ela 
apresentado, em todos apondo o “de acordo”, quando julgá-los corretos; 
b) A fiscalização informará a Secretaria Municipal de Saúde a ocorrência de descumprimento de cláusula 
contratual ou qualquer fato que prejudique a execução dos serviços, solicitando, quando for o caso, a aplicação 
das penalidades cabíveis; 
c) A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA de corrigir, inclusive perante 
terceiros, qualquer irregularidade ou falhas, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade da CONTRATANTE, de conformidade com o art. 70, da Lei nº 8.666/93. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: DA COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO 
Toda comunicação e ou solicitação feita a Secretaria Municipal de Saúde deverá ser registrada através de ofício 
e/ou memorando e/ou diário dos serviços. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
31.1. Somente terão validade, para efeito de elaboração das Documentações e Propostas, as solicitações de 
esclarecimentos feitos por escrito a Coordenadoria de Licitações e Contratos, e por ela respondida, também por 
escrito, sob a forma de Circular dirigida a todos os licitantes; 
31.2. Correrão por conta do licitante vencedor, às despesas que incidam ou venham incidir sobre o Contrato; 
31.3. A Secretaria Municipal de Saúde se reserva, também, ao direito de transferir, por despacho, do qual dará 
ciência aos interessados, aditar e anular a presente Licitação, em qualquer de suas fases, bem como, de desistir 
da adjudicação dos serviços, sem que destes atos, resultem qualquer direito à reclamação ou indenização por 
parte de qualquer licitante; 
31.4. Os casos omissos surgidos após a abertura das propostas ficarão sujeitos a interpretação da Comissão de 
Licitação. 
31.5. Caso a data prevista para realização deste certame seja declarada feriado ou ponto facultativo, e não 
havendo retificação de convocação, será realizada, AUTOMATICAMENTE, no primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo local e hora previstos; 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: DO FORO 
Fica eleito o foro da Cidade de Marituba/PA, para dirimir qualquer dúvida oriunda desta Licitação. 
Marituba/PA, 10 de AGOSTO de 2017. 

 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

 
Função                      Nome                 Assinatura   
                                                                                                                                          
Presidente  Simone de Souza Damasceno   _________________________________ 

Membro        Maria de Nasaré Medeiros  _________________________________        

Membro      Rosangela Sousa                 _________________________________  

 
Itelmar Barroncas Gozanga 

Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 
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ANEXO I 
MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 

Prezados (as) Senhores (as), 
A EMPRESA _____________________, com endereço na Rua ___________, nº ___, na cidade de 
________________ - (UF), telefone para contato (DDD) ___________, neste ato representada pelo seu 
(sócio/diretor/proprietário/procurador), ________________portador do RG nº ______________ e CPF nº 
_______________, inscrita no CNPJ/MF nº ____________ e Inscrição Estadual nº _____________, tendo 
examinado minuciosamente A Tomada de Preços e seus ANEXOS, e, com o conhecimento das condições 
estabelecidas, e reconhecendo a inexistência de fato impeditivo, formula a seguinte PROPOSTA de PREÇOS: 
 

1) Preço global e demais condições: 
A)  Planilha Orçamentária  
B) Cronograma Físico-Financeiro 
C) Memoria de Cálculo  
D) Demonstrativo de BDI 
E) Encargos Sociais e Trabalhistas 

Declaramos que, os serviços serão efetuados em conformidade com as condições constantes da Tomada de 
Preços nº 002/2017/TP/SESAU e seus anexos, o qual conhecemos e aceitamos em todos os seus termos. 
Declaramos ainda que, o representante legal de nossa empresa, que assinará o contrato é o (a) Sr.(a) 
________________, portador(a) do C.P.F. n.º _______ e R.G. n.º ____________. 
 
 Os pagamentos serão efetuados no Banco: xxxxxx Agência: xxxxxx Conta: xxxxx. 

Local, _________ de ______________ de 2016. 
 
 

___________________________ 
Assinatura / Nome / Cargo 
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ANEXO II 
DECLARAÇÕES 

AO 
Município de Marituba/PA/Secretaria Municipal de Saúde.  
 
(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº -----------------------, sediada na Rua ---------------------------
-----------, nº -----------, bairro, -----------------------, CEP-------------- Município -------------------------, por seu 
representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital da Tomada de Preços nº 002/2017- 
SESAU - PMM-TP, do tipo Menor Preço Global, DECLARA, sob as penas da lei, que: 
1. Declaração de que a firma aceita as condições deste edital, que concorda com critério de julgamento, que 
acatará quaisquer decisões da Comissão Especial de Licitação, durante o procedimento licitatório, desde que 
subordinados as leis que regem a Licitação Pública e que, caso seja a vencedora da licitação, entregará o objeto 
da licitação pelo preço proposto e aceito pelo CONTRATANTE; 
2. Declaração de que Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo e/ou Legislativo 
Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, 
do art. 9º, da Lei 8666/93). 
3. Declaração de que o licitante assume inteira responsabilidade técnica pela execução e qualidade do objeto da 
licitação, bem como as garantias de acordo com as leis em vigência; 
4. Declaração de que a firma não possui em seu quadro permanente, menores de idade conforme art. 7º, XXXIII, 
da Constituição Federal/88, alterado pelo art. 1º, da EC nº 20/98: XXXIII - Proibição de trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos salvo na condição 
de aprendiz, a partir de quatorze anos. Art. 27, da lei 8.666/93. 
5. Que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública 
Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, tendo assim condições para participação no presente certame.   
 

Local, ____/____/____ 
 

_________________________________ 
                                                  (Assinatura do representante legal ) 
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ANEXO III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
MINUTA DO  CONTRATO Nº __, TOMADA DE PREÇOS  N 002/2017-SESAU - PMM-TP  

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MARITUBA/SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA ..........., COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA. 

 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 10.299.375/0001-58, sediada na Avenida João Paulo II, S/N Bairro: 
Dom Aristides Município de Marituba- PA CEP: 67.200-000, neste ato representado por sua Secretária HELEN 
LUCY MENDES GUIMARÃES BEGOT, brasileira, com documentos de identificação RG nº ° 2593554 – SSP/PA 
e CPF n° 374.038.422-00 residente e domiciliado na Rua Dois de Junho, Tv. Mucajá n° 10, Águas Brancas, 
Ananindeua-PA doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa xxxxxxxx, CNPJ 
xxxxxxxxxxxxxxx instalada na Rua xxxxxxxxxxx, denominada CONTRATADA, representado (a) pelo (a) Sr. (a) 
_xxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro (a), RG xxxxxxxxxxxxxxxxxx_ e CPF xxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado (a) 
_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, firmam o presente contrato, mediante as Cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas: 
 
 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
O presente contrato tem por objeto a Reforma da Unidade de Saúde da Família – USF União do Município de 
Marituba-PA, nos termos da proposta vencedora, independente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO: 
O presente contrato referente à Tomada de Preços nº 002/2017- SESAU - PMM-TP fundamenta-se no art. 23, 
inciso I, “c”, da Lei nº 8666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: 
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de R$ XXXXXX (XXXXXX) conforme proposta, que 
passa a fazer parte integrante deste independente da transcrição e/ou translada. 
 
CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA e EXECUÇÃO: 
O presente contrato tem vigência de 05 (cinco) meses , iniciando-se em __ de ___ de ___ e extinguindo-se em 
__ de _____ de ___. Fica expressamente estabelecido que no preço constante na cláusula terceira, estão 
incluídos todos os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto, constituindo-se na única 
remuneração devida. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas de execução do presente instrumento serão empenhadas de acordo com o disposto no § 3º, do art. 
60 c/c o art. 61, da Lei federal 4320/64, e correrão por conta do orçamento vigente da CONTRATANTE, através 
das seguintes dotações orçamentárias: 
Exercício 2017: 
Unidade: 020303– Fundo Municipal de Saúde 
Funcional: 10.301.0004.2087.0000 – Manutenção da Atenção Básica PAB/FIXO 
Cat. Econ.: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica  
Código de Aplicação: 300 000 
Fonte Recurso: 0 1 29 – Transferências Recursos do SUS 
CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO: 
6.1. Após empenho parcial ou global dos serviços, o pagamento se dará à medida que as etapas estabelecidas, 
no cronograma físico-financeiro, forem efetivamente concluídas no período, mediante medição; 
6.2. A fatura deverá ser registrada na Secretaria Municipal de Saúde. 
6.3. O processo será encaminhado ao fiscal do contrato para atesto, que deverá se dar até o 5º dia útil da data 
de protocolo; 
6.4. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após o atesto do fiscal do contrato; 
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6.5. A contratada fica ciente de que é condição para qualquer pagamento a apresentação dos seguintes 
documentos:  

6.5.1. Recibo assinado em duas vias; 
6.5.2. Fatura/Nota Fiscal em duas vias, destacando os valores de tributos, citando o nº do Contrato; 
6.5.3. Boletim de Medição, devidamente atestado pelo engenheiro civil responsável pelos serviços e o 

fiscal do contrato; 
6.5.4. Cópia da Nota de Empenho; 

6.6. Além dos documentos solicitados no item 6.5, a contratada deverá apresentar juntamente com as faturas/ 
notas fiscais:  

6.6.1. Certidão de regularidade para com a fazenda Federal e União (certidão de tributos federais e 
dívida ativa da união) com abrangência de todos os créditos tributários federais administrados pela RFB E 
PGFN;  

6.6.2. Prova de regularidade relativa ao FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por Lei; 

6.6.3. Certidão negativa de débitos Estaduais (Tributária e não Tributária); 
  6.6.4. Certidão negativa de débito trabalhista (CNDT). 

 6.6.5. Certidão negativa de débitos Municipais; 

 6.6.6. Certidão do CREA/PA pessoa jurídica.  

6.7. O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancária, em conta corrente por ela 
indicada, deduzidas as retenções previstas em lei; 

6.8. O pagamento mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária será realizado desde que a 
contratada efetue a cobrança, de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que 
se refere a eventuais retenções tributárias; 

6.9. A fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, iniciando-se a 
contagem dos prazos fixados para o atesto e pagamento a partir do recebimento da documentação corrigida, 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
7.1. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente ou incidente nos 
trabalhos de execução a ela contratados;  
7.2. A CONTRATADA obriga-se a responder integral e exclusivamente, pelos danos que por ventura causar a 
CONTRATANTE ou a terceiros, quer os provenientes da própria atividade a seu cargo, quer os resultantes de 
atos ou fatos dos empregados, operários ou subempreiteiros, inclusive a violação de patentes, infrações de 
trânsito ou de leis e regulamentos;  
7.3. Qualquer dano em material ou instalações físicas dos próprios municipais, ocasionado por funcionário da 
CONTRATADA, deverá ser imediatamente reposto ou consertado pela CONTRATADA, sem ônus para a 
CONTRATANTE;  
7.4. Todos os ônus decorrentes da execução de serviços em desacordo com o presente edital e seus anexos 
correrão por conta da CONTRATADA; 
7.5. Além das obrigações decorrentes do cumprimento de normas legais e regulamentares, farão parte 
integrante das obrigações da contratada: 
7.5.1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços ou 
materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução inadequada e/ou da má 
utilização dos materiais empregados; 
7.5.2. Manter, durante toda a duração dos serviços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
7.5.3. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, 
impostos, alvarás e licenças, emolumentos e multas decorrentes da execução e legalização dos serviços e por 
todas as demais despesas resultantes da execução dos serviços; 
7.5.4. Responder por qualquer acidente que venha a ocorrer com os seus empregados em decorrência da 
execução dos serviços; 
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7.5.5. Utilizar mão de obra qualificada, equipamento e materiais de qualidade e suficientes à execução do objeto, 
observando sempre as normas técnicas ABNT vigentes; 
7.5.6. Reparar, ou quando isto for impossível, indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, que, 
decorrentes da execução do Contrato, de sua responsabilidade ou de seus prepostos, sobrevenham em prejuízo 
do CONTRATANTE ou de terceiros; 
7.5.6. Manter a CONTRATANTE a salvo de quaisquer queixas, reivindicações ou reclamações de seus 
empregados e/ou prepostos e/ou terceiros, em decorrência da execução dos serviços; 
7.5.7. Proceder as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA, bem como sua baixa ao 
término dos serviços, na forma prevista na legislação vigente; 
7.5.8. Manter o profissional indicado no processo licitatório, para fins de comprovação da capacidade técnico-
profissional, responsável pela execução do objeto desta contratação. Admitir-se-á sua substituição por outro de 
experiência equivalente ou superior, desde que atendidas às mesmas exigências aqui contidas e que seja 
aprovada previamente pelo fiscal do contrato; 
7.5.9. Obter o visto do CREA-PA no Certificado de Registro emitido pelo CREA da respectiva região de origem 
da empresa licitante, caso a empresa vencedora seja domiciliada em outro Estado; 
7.5.10. Cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho; 
7.5.11.  Manter no canteiro dos serviços um Engenheiro responsável geral pelo comando da equipe de 
operários; 
7.5.12. Afastar ou substituir qualquer operário que, comprovadamente e por recomendação da Fiscalização, 
cause embaraço a boa execução dos serviços; 
7.5.13. Retirar do canteiro e dos locais dos serviços todo e qualquer material que for rejeitado em inspeção feita 
pela Fiscalização, procedendo a sua substituição; 
7.5.14. Manter, durante a execução dos serviços a vigilância e proteção do canteiro dos serviços, assim como, a 
conservação dos serviços executados até a entrega da mesma à CONTRATANTE, caracterizada pelo Termo de 
Recebimento Provisório, não cabendo a Administração Municipal de Marituba nenhuma responsabilidade sob 
quaisquer fatos ocorridos neste sentido. 
7.5.15. Permitir o livre exercício da Fiscalização da CONTRATANTE; 
7.5.16. Manter no local dos serviços Livro de Ocorrências (diário de obra), do cronograma físico financeiro e das 
medições. A Contratada deverá apresentar o cronograma por ocasião do início dos serviços. Esse livro será 
preenchido em 03 (três) vias, ficando uma apensa ao livro, uma enviada ao escritório central da Contratada e 
outra enviada á Fiscalização dos serviços. 
7.5.17. O diário deverá ser apresentado a Fiscalização, que será responsável por conferi-lo e rubricá-lo, 
arquivando uma de suas vias; 
7.5.18. Fornecer todos os documentos e informações pertinentes à execução dos serviços solicitados pelo fiscal 
do contrato; 
7.5.19. Sempre que solicitado pela Fiscalização e de forma a dirimir dúvidas devidamente fundamentadas, serão 
realizados pela CONTRATADA, sem ônus adicionais, ensaios e testes que comprovem a qualidade dos 
materiais, sem prejuízo do cumprimento das exigências estabelecidas nas normas técnicas em vigor; 
7.5.20. Proceder à limpeza permanente dos serviços e remoção do material indesejável, bem como à limpeza 
final dos serviços; 
7.5.21.  Proceder à desmobilização de todas as instalações provisórias na ocasião do Recebimento Provisório. 
Nesta ocasião os materiais inservíveis deverão ser removidos e transportados sem ônus à CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
8.1. Facilitar por todos os meios a execução dos serviços, promovendo o bom relacionamento e entendimento 
entre seus servidores e operários da CONTRATADA; 
8.2. Efetuar os pagamentos conforme pactuado; 
8.3. Fiscalizar o bom andamento do serviço prestado pela CONTRATADA, notificando imediatamente e por 
escrito, quaisquer problemas ou irregularidades encontradas; 

mailto:cplsesau@yahoo.com


 
ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

Av. João Paulo II s/n, – Dom Aristides – Marituba – Pará, CNPJ: 10.299.375/0001-58 

Fone: (91) 3256-2007 e-mail: cplsesau@yahoo.com 

21 

 

 

8.4. Fornecer à CONTRATADA toda e qualquer documentação que se faça necessária para a melhor 
compreensão das instalações existentes, que porventura possam ajudar o bom andamento ou o resultado final 
dos serviços; 
8.5. Quando necessário e solicitado, permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências 
para execução de serviços referentes ao objeto, desde que devidamente identificados e autorizados. 
 
CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADES E GARANTIAS:  
9.1.À CONTRATADA caberá inteira responsabilidade pelos trabalhos que executar, bem como por qualquer 
dano causado à CONTRATANTE;  
9.2. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente ou incidente nos 
trabalhos de execução a ela contratados;  
9.3. A CONTRATADA obriga-se a responder integral e exclusivamente, pelos danos que por ventura causar a 
terceiros, quer os provenientes da própria atividade a seu cargo, quer os resultantes de atos ou fatos dos 
empregados, operário ou subempreiteiros, inclusive a violação de patentes, infrações de trânsito ou de leis e 
regulamentos; 
9.4. Para os serviços executados ou fornecidos, a CONTRATADA dará GARANTIA DE 01 (UM) ANO, a contar 
da data de entrega dos serviços, além daquelas exigidas pela legislação que rege o assunto (Código de Defesa 
do Consumidor);  
9.5. Qualquer dano em material ou instalações físicas dos próprios municipais, ocasionado por funcionário da 
CONTRATADA, deverá ser imediatamente reposto ou consertado pela CONTRATADA, sem ônus para a 
CONTRATANTE;  
9.6. Todos os ônus decorrentes da execução de serviços em desacordo com o presente Termo de Referência 
correrão por conta da CONTRATADA.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 
10.1. Os serviços serão recebidos Provisoriamente, mediante termo circunstanciado, em até 15 (quinze) dias 
da comunicação escrita de seu término pela contratada e após vistoria, quando, se for o caso, serão apontados 
todos os vícios construtivos aparentes remanescentes e estabelecido o prazo para os reparos, correções, 
remoções, reconstruções ou substituições; 
10.2. Em caso de constatação, por ocasião da vistoria para o recebimento provisório, de que etapas ou parcelas 
do objeto não foram executados ou finalizados, a comunicação da contratada será tornada sem efeito, o que 
implicará o não recebimento provisório e na caracterização de mora caso o prazo de execução contratual seja 
extrapolado; 
10.3. Definitivamente, mediante termo circunstanciado, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir 
da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisório e após o decurso do prazo de observação, ou 
vistoria que comprove a inexistência de vícios construtivos aparentes, apontados no Termo de Recebimento 
Provisório ou quaisquer outros identificados durante o período de observação; 
10.4. A obra ou serviços que não satisfaçam as condições de aceitação serão rejeitadas pela fiscalização (art. 76 
da Lei nº 8.666/93), notificando-se a contratada a providenciar as correções necessárias, nos termos do art. 69 
da Lei nº 8.666/93, sob pena de aplicação das sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da mesma lei; 
10.5. A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido está conforme o Contrato, 
ficando a contratada quitada dos encargos contratuais, porém, permanecendo sua responsabilidade pela solidez 
e segurança da obra nos termos da legislação Civil, Profissional e Penal aplicáveis. 
10.6. Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo serão lavrados e assinados pela fiscalização e pelo 
representante da contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:  
A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos limites previstos no § 1°, 
do art. 65, da Lei 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do § 2°, inciso II, do mesmo 
artigo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 
12.1. O Contrato poderá ser alterado nos seguintes casos: 
12.1.1. Unilateralmente pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MARITUBA: 
a) Quando houver modificação nos serviços e/ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus 
objetivos; 
12.2 – Por acordo entre as partes: 
a) Quando for necessária a modificação do regime de execução, em face de verificação de motivos técnicos e 
inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
b) Quando for necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação e pagamento, com relação a proposta 
fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução dos serviços; 
c) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos da contratada e a 
retribuição da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MARITUBA, para justa remuneração dos serviços, 
objetivando a manutenção do inicial equilíbrio econômico financeiro do contrato; 
d) Podendo ser prorrogados de acordo com art. 57, da lei 8.666/1993, autorizado pela Autoridade Competente. 
 
CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA – PENALIDADES: 
13.1. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei Federal nº 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita às 
seguintes penalidades: 
a) Advertência por escrito; 
b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia que exceder à data prevista para conclusão 
do (s) serviço (s); 
c) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia de atraso na colocação de placas, conforme 
modelos fornecidos pela contratante, que deverão ser colocadas nos serviços em até 10 (dez) dias contados a 
partir da data de início da (s) serviço (s); 
d) Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a contratada 
infringir qualquer das demais obrigações contratuais; 
e) Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando a contratada não disponibilizar os veículos, máquinas 
e equipamentos nos serviços; 
f) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o Contrato, no todo ou em parte, a 
pessoa física ou jurídica, sem autorização do contratante, devendo reassumir a execução da (s) serviço (s) no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais; 
g) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando ocorrer à rescisão do Contrato; 
h) Suspensão do direito de participar em licitações ou firmar contratos com a contratante, ou com qualquer órgão 
da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
i) Declaração de inidoneidade, nos termos do art. 87 da Lei n° 8.666/93;  
13.2. A multa será cobrada pela contratante de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente. Caso a 
contratada não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do 
valor das parcelas de pagamento vincendas ou será descontada do valor da garantia de execução; 
13.3. As penalidades previstas no caput poderão cumular-se e o montante das multas não poderá exceder a 
30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do 
Contrato; 
13.4. Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a 
sua imposição; 
13.5. As multas previstas neste subitem não têm caráter compensatório, porém moratório, e consequentemente 
o pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato 
punível venha acarretar à Administração; 
13.6. Enquanto a Contratada não cumprir as condições contratuais estabelecidas, a Administração reterá seus 
pagamentos e as garantias contratuais; 
13.7. Multa de 1% (um por cento) do valor total do contrato em caso de descumprimento ou atraso na execução 
mensal do cronograma caso este atraso corresponda à mais do que 10 % (dez) por cento das etapas previstas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO: 
14.1. O Contrato, a autorização para início dos serviços (Ordem de Execução de Serviços - O.E.S.) e a Nota de 
Empenho prévio da despesa, poderão ser rescindidos ou revogados, conforme o caso, quando for positivado: 
14.1.1. Inobservância e cumprimento irregular de Cláusula do Edital e do contrato; 
14.1.2. Cumprimento irregular de Cláusula do Edital, contrato, e/ou especificações dos serviços; 
14.1.3. O desatendimento das determinações regulares emanadas da fiscalização da Administração Municipal 
de Marituba; 
14.1.4. O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços ensejadores de aplicação de penas 
disciplinares; 
14.1.5. A decretação de falência ou pedido de concordata; 
14.1.6. A dissolução da sociedade ou falecimento do Contratado, conforme ocaso; 
14.1.7. Razões de interesse público regularmente explicitado; 
14.2. A rescisão do Contrato e as suas consequências observarão os parâmetros definidos na Lei nº 8.666/93, 
capítulo III, Seção V (arts. 77 a 80). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO:  
15.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços 
deste Contrato, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, acompanhará e fiscalizará 
sua execução, sem de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade. 
15.2. A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais peritos enviados 
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano; 
a) Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato; 
b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir; 
15.3. No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Desenvolvimento Urbano, contar com a total colaboração da CONTRATADA; 
15.4. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou 
incorreções não revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, 
reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para a CONTRATANTE;  
15.5. Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços previstos, a 
CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese 
mencionada, a então CONTRATADA responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias e/ou 
pagamento direto, inclusive será declarada inidônea, podendo ficar submetida às penalidades cabíveis; 
15.6. O Fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano terá acesso a todos os locais 
onde os serviços se realizarem e plenos poderes para praticar atos, nos limites do presente CONTRATO, que se 
destinem a acautelar e preservar todo e qualquer direito da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Desenvolvimento Urbano, tais como: 
a) Recusar serviços que tenham sido executados em desacordo com as condições preestabelecidas neste 
CONTRATO, ou com as informações ou a documentação técnica fornecida pela Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano; 
b) Aprovar a alocação, a deslocação e a substituição de pessoal promovida pela CONTRATADA; 
c) Solicitar, por escrito, a substituição de funcionário cuja permanência na equipe seja considerada 
inconveniente; 
d) Sustar o pagamento de quaisquer faturas da CONTRATADA, no caso de inobservância de exigências do 
Fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, amparadas em disposições contidas 
neste CONTRATO, até a regularização da situação. Tal procedimento será comunicado por escrito à 
CONTRATADA, sem perda do direito de aplicação das demais sanções previstas neste Contrato; 
e) Os pagamentos sustados serão efetuados tão logo sejam atendidas pela CONTRATADA as exigências do 
Fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano; 
f) Instruir a CONTRATADA quanto à propriedade dos serviços a serem executados; 
15.7. A CONTRATADA declara aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verificação e controle 
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adotados pelo técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. 
15.8. A fiscalização deverá: 
a) Atestar as notas fiscais e a planilha de medição dos serviços, e dar visto nos demais documentos 
apresentados pela CONTRATADA, principalmente no Relatório dos Serviços Realizados, por ela apresentado, 
em todos apondo o “de acordo”, quando julgá-los corretos; 
b) A fiscalização informará a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano a ocorrência de 
descumprimento de cláusula contratual ou qualquer fato que prejudique a execução dos serviços, solicitando, 
quando for o caso, a aplicação das penalidades cabíveis; 
c) A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA de corrigir, inclusive perante 
terceiros, qualquer irregularidade ou falhas, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade da CONTRATANTE, de conformidade com o art, 70, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS GARANTIAS 
16.1. A Caução de garantia para execução dos serviços objeto deste Contrato será representada pela quantia 
equivalente a 2% (dois por cento) do valor global contratual, sendo integralizada da seguinte forma: 
16.1.1. Caução de Garantia de assinatura do Contrato, representada pela quantia equivalente à 1,5% (um e meio 
por cento) do valor global contratual em moeda corrente do País, Título da Dívida Pública Federal e Estadual, 
Fiança Bancária, Seguro Garantia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS 
CONTRATOS 
17.1. Durante a vigência do contrato, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, 
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei n° 
8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado; 
17.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei n° 
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o contrato e iniciar outro processo 
licitatório; 
17.3. O pedido que vise à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado no âmbito da 
Secretaria Municipal de Saúde de Marituba/PA, quando devidamente justificado, será apurado em processo 
apartado 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CONDIÇÕES GERAIS: 
18.1. Alguns serviços, dependendo de suas características, só poderão ser executados fora do horário de 
expediente da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, devendo a programação ser 
feita em conjunto com a FISCALIZAÇÃO; 
18.2. A aceitação dos serviços não exonerará a CONTRATADA, nem seus técnicos, da responsabilidade técnica 
por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execução dos serviços, inclusive, pelo prazo de 05 
(cinco) anos e que alude o art. 618 do Código Civil; 
18.3. Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE, sempre que suscitados pela CONTRATADA; 
18.4. Deixa expresso que não aprova ou endossa a utilização do contrato objeto da presente licitação para 
caucionar qualquer operação financeira. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA– DO FORO: 
 Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste Contrato Administrativo, os 
contratantes elegem o foro da cidade de Marituba/PA, Estado do Pará, com a renúncia de qualquer outro, 
especial ou privilegiado que tenha ou venha a ter. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - REGISTRO E PUBLICAÇÃO: 
Este contrato será publicado, em forma de extrato, na imprensa, face do que dispõe o art. 61, parágrafo único, 
da Lei de Licitações e Contratos; 
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E, por estarem justos e contratados, firmam o presente ato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença 
de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas, para que sejam produzidos os efeitos legais e pretendidos. 

 
Marituba/PA, ___ de ____ de 2017. 

 
HELEN LUCY MENDES GUIMARÃES BEGOT 

Secretário Municipal de Saúde 
CONTRATANTE 

 
CONTRATADA 

 
Testemunhas: 1:___________________   2:____________________ 

                            CPF:                                                                  CPF: 
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ANEXO III - A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
MINUTA DO  CONTRATO Nº __, TOMADA DE PREÇOS  N° 002/201-SESAU-PMM-PP_  

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
MARITUBA/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
E A EMPRESA ..........., COMO ABAIXO MELHOR 
SE DECLARA. 
 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 10.299.375/0001-58, sediada na Avenida João Paulo II, S/N Bairro: 
Dom Aristides Município de Marituba- PA CEP: 67.200-000, neste ato representado por sua Secretária HELEN 
LUCY MENDES GUIMARÃES BEGOT, brasileira, com documentos de identificação RG nº ° 2593554 – SSP/PA 
e CPF n° 374.038.422-00 residente e domiciliado na Rua Dois de Junho, Tv. Mucajá n° 10, Águas Brancas, 
Ananindeua-PA doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa xxxxxxxx, CNPJ 
xxxxxxxxxxxxxxx instalada na Rua xxxxxxxxxxx, denominada CONTRATADA, representado (a) pelo (a) Sr. (a) 
_xxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro (a), RG xxxxxxxxxxxxxxxxxx_ e CPF xxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado (a) 
_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, firmam o presente contrato, mediante as Cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas: 
 
 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
O presente contrato tem por objeto a Reforma da Unidade de Saúde da Família – USF Bela Vista do Município 
de Marituba - PA, nos termos da proposta vencedora, independente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO: 
O presente contrato referente à Tomada de Preços  nº 002/2017- SESAU - PMM-TP fundamenta-se no art. 23, 
inciso I, “c”, da Lei nº 8666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: 
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de R$ XXXXXX (XXXXXX) conforme proposta, que 
passa a fazer parte integrante deste independente da transcrição e/ou translada. 
 
CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA e EXECUÇÃO: 
O presente contrato tem vigência de 06 (SEIS) meses , iniciando-se em __ de ___ de ___ e extinguindo-se em 
__ de _____ de ___. Fica expressamente estabelecido que no preço constante na cláusula terceira, estão 
incluídos todos os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto, constituindo-se na única 
remuneração devida. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas de execução do presente instrumento serão empenhadas de acordo com o disposto no § 3º, do art. 
60 c/c o art. 61, da Lei federal 4320/64, e correrão por conta do orçamento vigente da CONTRATANTE, através 
das seguintes dotações orçamentárias: 
Exercício 2017: 
Unidade: 020303– Fundo Municipal de Saúde 
Funcional: 10.301.0004.2087.0000 – Manutenção da Atenção Básica PAB/FIXO 
Cat. Econ.: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica  
Código de Aplicação: 300 000 
Fonte Recurso: 0 1 29 – Transferências Recursos do SUS 
CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO: 
6.1. Após empenho parcial ou global dos serviços, o pagamento se dará à medida que as etapas estabelecidas, 
no cronograma físico-financeiro, forem efetivamente concluídas no período, mediante medição; 
6.2. A fatura deverá ser registrada na Secretaria Municipal de Saúde. 
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6.3. O processo será encaminhado ao fiscal do contrato para atesto, que deverá se dar até o 5º dia útil da data 
de protocolo; 
6.4. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após o atesto do fiscal do contrato; 
6.5. A contratada fica ciente de que é condição para qualquer pagamento a apresentação dos seguintes 
documentos:  

6.5.1. Recibo assinado em duas vias; 
6.5.2. Fatura/Nota Fiscal em duas vias, destacando os valores de tributos, citando o nº do Contrato; 
6.5.3. Boletim de Medição, devidamente atestado pelo engenheiro civil responsável pelos serviços e o 

fiscal do contrato; 
6.5.4. Cópia da Nota de Empenho; 

6.6. Além dos documentos solicitados no item 6.5, a contratada deverá apresentar juntamente com as faturas/ 
notas fiscais:  

6.6.1. Certidão de regularidade para com a fazenda Federal e União (certidão de tributos federais e 
dívida ativa da união) com abrangência de todos os créditos tributários federais administrados pela RFB E 
PGFN;  

6.6.2. Prova de regularidade relativa ao FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por Lei; 

6.6.3. Certidão negativa de débitos Estaduais (Tributária e não Tributária); 
  6.6.4. Certidão negativa de débito trabalhista (CNDT). 

 6.6.5. Certidão negativa de débitos Municipais; 

 6.6.6. Certidão do CREA/PA pessoa jurídica.  

6.7. O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancária, em conta corrente por ela 
indicada, deduzidas as retenções previstas em lei; 

6.8. O pagamento mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária será realizado desde que a 
contratada efetue a cobrança, de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que 
se refere a eventuais retenções tributárias; 

6.9. A fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, iniciando-se a 
contagem dos prazos fixados para o atesto e pagamento a partir do recebimento da documentação corrigida, 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
7.1. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente ou incidente nos 
trabalhos de execução a ela contratados;  
7.2. A CONTRATADA obriga-se a responder integral e exclusivamente, pelos danos que por ventura causar a 
CONTRATANTE ou a terceiros, quer os provenientes da própria atividade a seu cargo, quer os resultantes de 
atos ou fatos dos empregados, operários ou subempreiteiros, inclusive a violação de patentes, infrações de 
trânsito ou de leis e regulamentos;  
7.3. Qualquer dano em material ou instalações físicas dos próprios municipais, ocasionado por funcionário da 
CONTRATADA, deverá ser imediatamente reposto ou consertado pela CONTRATADA, sem ônus para a 
CONTRATANTE;  
7.4. Todos os ônus decorrentes da execução de serviços em desacordo com o presente edital e seus anexos 
correrão por conta da CONTRATADA; 
7.5. Além das obrigações decorrentes do cumprimento de normas legais e regulamentares, farão parte 
integrante das obrigações da contratada: 
7.5.1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços ou 
materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução inadequada e/ou da má 
utilização dos materiais empregados; 
7.5.2. Manter, durante toda a duração dos serviços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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7.5.3. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, 
impostos, alvarás e licenças, emolumentos e multas decorrentes da execução e legalização dos serviços e por 
todas as demais despesas resultantes da execução dos serviços; 
7.5.4. Responder por qualquer acidente que venha a ocorrer com os seus empregados em decorrência da 
execução dos serviços; 
7.5.5. Utilizar mão de obra qualificada, equipamento e materiais de qualidade e suficientes à execução do objeto, 
observando sempre as normas técnicas ABNT vigentes; 
7.5.6. Reparar, ou quando isto for impossível, indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, que, 
decorrentes da execução do Contrato, de sua responsabilidade ou de seus prepostos, sobrevenham em prejuízo 
do CONTRATANTE ou de terceiros; 
7.5.6. Manter a CONTRATANTE a salvo de quaisquer queixas, reivindicações ou reclamações de seus 
empregados e/ou prepostos e/ou terceiros, em decorrência da execução dos serviços; 
7.5.7. Proceder as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA, bem como sua baixa ao 
término dos serviços, na forma prevista na legislação vigente; 
7.5.8. Manter o profissional indicado no processo licitatório, para fins de comprovação da capacidade técnico-
profissional, responsável pela execução do objeto desta contratação. Admitir-se-á sua substituição por outro de 
experiência equivalente ou superior, desde que atendidas às mesmas exigências aqui contidas e que seja 
aprovada previamente pelo fiscal do contrato; 
7.5.9. Obter o visto do CREA-PA no Certificado de Registro emitido pelo CREA da respectiva região de origem 
da empresa licitante, caso a empresa vencedora seja domiciliada em outro Estado; 
7.5.10. Cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho; 
7.5.11.  Manter no canteiro dos serviços um Engenheiro responsável geral pelo comando da equipe de 
operários; 
7.5.12. Afastar ou substituir qualquer operário que, comprovadamente e por recomendação da Fiscalização, 
cause embaraço a boa execução dos serviços; 
7.5.13. Retirar do canteiro e dos locais dos serviços todo e qualquer material que for rejeitado em inspeção feita 
pela Fiscalização, procedendo a sua substituição; 
7.5.14. Manter, durante a execução dos serviços a vigilância e proteção do canteiro dos serviços, assim como, a 
conservação dos serviços executados até a entrega da mesma à CONTRATANTE, caracterizada pelo Termo de 
Recebimento Provisório, não cabendo a Administração Municipal de Marituba nenhuma responsabilidade sob 
quaisquer fatos ocorridos neste sentido. 
7.5.15. Permitir o livre exercício da Fiscalização da CONTRATANTE; 
7.5.16. Manter no local dos serviços Livro de Ocorrências (diário de obra), do cronograma físico financeiro e das 
medições. A Contratada deverá apresentar o cronograma por ocasião do início dos serviços. Esse livro será 
preenchido em 03 (três) vias, ficando uma apensa ao livro, uma enviada ao escritório central da Contratada e 
outra enviada á Fiscalização dos serviços. 
7.5.17. O diário deverá ser apresentado a Fiscalização, que será responsável por conferi-lo e rubricá-lo, 
arquivando uma de suas vias; 
7.5.18. Fornecer todos os documentos e informações pertinentes à execução dos serviços solicitados pelo fiscal 
do contrato; 
7.5.19. Sempre que solicitado pela Fiscalização e de forma a dirimir dúvidas devidamente fundamentadas, serão 
realizados pela CONTRATADA, sem ônus adicionais, ensaios e testes que comprovem a qualidade dos 
materiais, sem prejuízo do cumprimento das exigências estabelecidas nas normas técnicas em vigor; 
7.5.20. Proceder à limpeza permanente dos serviços e remoção do material indesejável, bem como à limpeza 
final dos serviços; 
7.5.21.  Proceder à desmobilização de todas as instalações provisórias na ocasião do Recebimento Provisório. 
Nesta ocasião os materiais inservíveis deverão ser removidos e transportados sem ônus à CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
8.1. Facilitar por todos os meios a execução dos serviços, promovendo o bom relacionamento e entendimento 
entre seus servidores e operários da CONTRATADA; 
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8.2. Efetuar os pagamentos conforme pactuado; 
8.3. Fiscalizar o bom andamento do serviço prestado pela CONTRATADA, notificando imediatamente e por 
escrito, quaisquer problemas ou irregularidades encontradas; 
8.4. Fornecer à CONTRATADA toda e qualquer documentação que se faça necessária para a melhor 
compreensão das instalações existentes, que porventura possam ajudar o bom andamento ou o resultado final 
dos serviços; 
8.5. Quando necessário e solicitado, permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências 
para execução de serviços referentes ao objeto, desde que devidamente identificados e autorizados. 
 
CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADES E GARANTIAS:  
9.1.À CONTRATADA caberá inteira responsabilidade pelos trabalhos que executar, bem como por qualquer 
dano causado à CONTRATANTE;  
9.2. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente ou incidente nos 
trabalhos de execução a ela contratados;  
9.3. A CONTRATADA obriga-se a responder integral e exclusivamente, pelos danos que por ventura causar a 
terceiros, quer os provenientes da própria atividade a seu cargo, quer os resultantes de atos ou fatos dos 
empregados, operário ou subempreiteiros, inclusive a violação de patentes, infrações de trânsito ou de leis e 
regulamentos; 
9.4. Para os serviços executados ou fornecidos, a CONTRATADA dará GARANTIA DE 01 (UM) ANO, a contar 
da data de entrega dos serviços, além daquelas exigidas pela legislação que rege o assunto (Código de Defesa 
do Consumidor);  
9.5. Qualquer dano em material ou instalações físicas dos próprios municipais, ocasionado por funcionário da 
CONTRATADA, deverá ser imediatamente reposto ou consertado pela CONTRATADA, sem ônus para a 
CONTRATANTE;  
9.6. Todos os ônus decorrentes da execução de serviços em desacordo com o presente Termo de Referência 
correrão por conta da CONTRATADA.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 
10.1. Os serviços serão recebidos Provisoriamente, mediante termo circunstanciado, em até 15 (quinze) dias 
da comunicação escrita de seu término pela contratada e após vistoria, quando, se for o caso, serão apontados 
todos os vícios construtivos aparentes remanescentes e estabelecido o prazo para os reparos, correções, 
remoções, reconstruções ou substituições; 
10.2. Em caso de constatação, por ocasião da vistoria para o recebimento provisório, de que etapas ou parcelas 
do objeto não foram executados ou finalizados, a comunicação da contratada será tornada sem efeito, o que 
implicará o não recebimento provisório e na caracterização de mora caso o prazo de execução contratual seja 
extrapolado; 
10.3. Definitivamente, mediante termo circunstanciado, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir 
da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisório e após o decurso do prazo de observação, ou 
vistoria que comprove a inexistência de vícios construtivos aparentes, apontados no Termo de Recebimento 
Provisório ou quaisquer outros identificados durante o período de observação; 
10.4. A obra ou serviços que não satisfaçam as condições de aceitação serão rejeitadas pela fiscalização (art. 76 
da Lei nº 8.666/93), notificando-se a contratada a providenciar as correções necessárias, nos termos do art. 69 
da Lei nº 8.666/93, sob pena de aplicação das sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da mesma lei; 
10.5. A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido está conforme o Contrato, 
ficando a contratada quitada dos encargos contratuais, porém, permanecendo sua responsabilidade pela solidez 
e segurança da obra nos termos da legislação Civil, Profissional e Penal aplicáveis. 
10.6. Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo serão lavrados e assinados pela fiscalização e pelo 
representante da contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:  

mailto:cplsesau@yahoo.com


 
ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

Av. João Paulo II s/n, – Dom Aristides – Marituba – Pará, CNPJ: 10.299.375/0001-58 

Fone: (91) 3256-2007 e-mail: cplsesau@yahoo.com 

30 

 

 

A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos limites previstos no § 1°, 
do art. 65, da Lei 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do § 2°, inciso II, do mesmo 
artigo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 
12.1. O Contrato poderá ser alterado nos seguintes casos: 
12.1.1. Unilateralmente pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MARITUBA: 
a) Quando houver modificação nos serviços e/ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus 
objetivos; 
12.2 – Por acordo entre as partes: 
a) Quando for necessária a modificação do regime de execução, em face de verificação de motivos técnicos e 
inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
b) Quando for necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação e pagamento, com relação a proposta 
fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução dos serviços; 
c) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos da contratada e a 
retribuição da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MARITUBA, para justa remuneração dos serviços, 
objetivando a manutenção do inicial equilíbrio econômico financeiro do contrato; 
d) Podendo ser prorrogados de acordo com art. 57, da lei 8.666/1993, autorizado pela Autoridade Competente. 
 
CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA – PENALIDADES: 
13.1. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei Federal nº 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita às 
seguintes penalidades: 
a) Advertência por escrito; 
b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia que exceder à data prevista para conclusão 
do (s) serviço(s); 
c) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia de atraso na colocação de placas, conforme 
modelos fornecidos pela contratante, que deverão ser colocadas nos serviços em até 10 (dez) dias contados a 
partir da data de início da (s) serviço(s); 
d) Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a contratada 
infringir qualquer das demais obrigações contratuais; 
e) Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando a contratada não disponibilizar os veículos, máquinas 
e equipamentos nos serviços; 
f) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o Contrato, no todo ou em parte, a 
pessoa física ou jurídica, sem autorização do contratante, devendo reassumir a execução da (s) serviço(s) no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais; 
g) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando ocorrer à rescisão do Contrato; 
h) Suspensão do direito de participar em licitações ou firmar contratos com a contratante, ou com qualquer órgão 
da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
i) Declaração de inidoneidade, nos termos do art. 87 da Lei n° 8.666/93;  
13.2. A multa será cobrada pela contratante de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente. Caso a 
contratada não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do 
valor das parcelas de pagamento vincendas ou será descontada do valor da garantia de execução; 
13.3. As penalidades previstas no caput poderão cumular-se e o montante das multas não poderá exceder a 
30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do 
Contrato; 
13.4. Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após a 
sua imposição; 
13.5. As multas previstas neste subitem não têm caráter compensatório, porém moratório, e consequentemente 
o pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato 
punível venha acarretar à Administração; 

mailto:cplsesau@yahoo.com


 
ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

Av. João Paulo II s/n, – Dom Aristides – Marituba – Pará, CNPJ: 10.299.375/0001-58 

Fone: (91) 3256-2007 e-mail: cplsesau@yahoo.com 

31 

 

 

13.6. Enquanto a Contratada não cumprir as condições contratuais estabelecidas, a Administração reterá seus 
pagamentos e as garantias contratuais; 
13.7. Multa de 1% (um por cento) do valor total do contrato em caso de descumprimento ou atraso na execução 
mensal do cronograma caso este atraso corresponda à mais do que 10 % (dez) por cento das etapas previstas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO: 
14.1. O Contrato, a autorização para início dos serviços (Ordem de Execução de Serviços - O.E.S.) e a Nota de 
Empenho prévio da despesa, poderão ser rescindidos ou revogados, conforme o caso, quando for positivado: 
14.1.1. Inobservância e cumprimento irregular de Cláusula do Edital e do contrato; 
14.1.2. Cumprimento irregular de Cláusula do Edital, contrato, e/ou especificações dos serviços; 
14.1.3. O desatendimento das determinações regulares emanadas da fiscalização da Administração Municipal 
de Marituba; 
14.1.4. O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços ensejadores de aplicação de penas 
disciplinares; 
14.1.5. A decretação de falência ou pedido de concordata; 
14.1.6. A dissolução da sociedade ou falecimento do Contratado, conforme ocaso; 
14.1.7. Razões de interesse público regularmente explicitado; 
14.2. A rescisão do Contrato e as suas consequências observarão os parâmetros definidos na Lei nº 8.666/93, 
capítulo III, Seção V (arts. 77 a 80). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO:  
15.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços 
deste Contrato, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, acompanhará e fiscalizará 
sua execução, sem de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade. 
15.2. A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais peritos enviados 
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano; 
a) Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato; 
b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir; 
15.3. No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Desenvolvimento Urbano, contar com a total colaboração da CONTRATADA; 
15.4. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou 
incorreções não revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, 
reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para a CONTRATANTE;  
15.5. Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços previstos, a 
CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese 
mencionada, a então CONTRATADA responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias e/ou 
pagamento direto, inclusive será declarada inidônea, podendo ficar submetida às penalidades cabíveis; 
15.6. O Fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano terá acesso a todos os locais 
onde os serviços se realizarem e plenos poderes para praticar atos, nos limites do presente CONTRATO, que se 
destinem a acautelar e preservar todo e qualquer direito da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Desenvolvimento Urbano, tais como: 
a) Recusar serviços que tenham sido executados em desacordo com as condições preestabelecidas neste 
CONTRATO, ou com as informações ou a documentação técnica fornecida pela Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano; 
b) Aprovar a alocação, a deslocação e a substituição de pessoal promovida pela CONTRATADA; 
c) Solicitar, por escrito, a substituição de funcionário cuja permanência na equipe seja considerada 
inconveniente; 
d) Sustar o pagamento de quaisquer faturas da CONTRATADA, no caso de inobservância de exigências do 
Fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, amparadas em disposições contidas 
neste CONTRATO, até a regularização da situação. Tal procedimento será comunicado por escrito à 
CONTRATADA, sem perda do direito de aplicação das demais sanções previstas neste Contrato; 
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e) Os pagamentos sustados serão efetuados tão logo sejam atendidas pela CONTRATADA as exigências do 
Fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano; 
f) Instruir a CONTRATADA quanto à propriedade dos serviços a serem executados; 
15.7. A CONTRATADA declara aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verificação e controle 
adotados pelo técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. 
15.8. A fiscalização deverá: 
a) Atestar as notas fiscais e a planilha de medição dos serviços, e dar visto nos demais documentos 
apresentados pela CONTRATADA, principalmente no Relatório dos Serviços Realizados, por ela apresentado, 
em todos apondo o “de acordo”, quando julgá-los corretos; 
b) A fiscalização informará a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano a ocorrência de 
descumprimento de cláusula contratual ou qualquer fato que prejudique a execução dos serviços, solicitando, 
quando for o caso, a aplicação das penalidades cabíveis; 
c) A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA de corrigir, inclusive perante 
terceiros, qualquer irregularidade ou falhas, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade da CONTRATANTE, de conformidade com o art, 70, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS GARANTIAS 
16.1. A Caução de garantia para execução dos serviços objeto deste Contrato será representada pela quantia 
equivalente a 2% (dois por cento) do valor global contratual, sendo integralizada da seguinte forma: 
16.1.1. Caução de Garantia de assinatura do Contrato, representada pela quantia equivalente à 1,5% (um e meio 
por cento) do valor global contratual em moeda corrente do País, Título da Dívida Pública Federal e Estadual, 
Fiança Bancária, Seguro Garantia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS 
CONTRATOS 
17.1. Durante a vigência do contrato, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, 
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei n° 
8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado; 
17.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei n° 
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o contrato e iniciar outro processo 
licitatório; 
17.3. O pedido que vise à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado no âmbito da 
Secretaria Municipal de Saúde de Marituba/PA, quando devidamente justificado, será apurado em processo 
apartado 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CONDIÇÕES GERAIS: 
18.1. Alguns serviços, dependendo de suas características, só poderão ser executados fora do horário de 
expediente da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, devendo a programação ser 
feita em conjunto com a FISCALIZAÇÃO; 
18.2. A aceitação dos serviços não exonerará a CONTRATADA, nem seus técnicos, da responsabilidade técnica 
por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execução dos serviços, inclusive, pelo prazo de 05 
(cinco) anos e que alude o art. 618 do Código Civil; 
18.3. Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE, sempre que suscitados pela CONTRATADA; 
18.4. Deixa expresso que não aprova ou endossa a utilização do contrato objeto da presente licitação para 
caucionar qualquer operação financeira. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA– DO FORO: 
 Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste Contrato Administrativo, os 
contratantes elegem o foro da cidade de Marituba/PA, Estado do Pará, com a renúncia de qualquer outro, 
especial ou privilegiado que tenha ou venha a ter. 

mailto:cplsesau@yahoo.com


 
ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

Av. João Paulo II s/n, – Dom Aristides – Marituba – Pará, CNPJ: 10.299.375/0001-58 

Fone: (91) 3256-2007 e-mail: cplsesau@yahoo.com 

33 

 

 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - REGISTRO E PUBLICAÇÃO: 
Este contrato será publicado, em forma de extrato, na imprensa, face do que dispõe o art. 61, parágrafo único, 
da Lei de Licitações e Contratos; 
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente ato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença 
de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas, para que sejam produzidos os efeitos legais e pretendidos. 

Marituba/PA, ___ de ____ de 2017. 
 
 

HELEN LUCY MENDES GUIMARÃES BEGOT 
Secretário Municipal de Saúde 

CONTRATANTE 
 

CONTRATADA 
Testemunhas: 1:___________________   2:____________________ 

                            CPF:                                                                  CPF: 
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ANEXO IV 
 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA RETIRADA DO CRC 
 
1. DA HABILITAÇÃO JURIDICA  
1.1. Documento de identificação oficial com foto do representante legal e sócios, se houver; 
1.2. Registro Comercial no caso de empresa individual; 
1.3. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e suas alterações, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhadas de documento de 
eleição de seus administradores; 
1.4. Inscrição no ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria em 
Exercício; 
1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e 
o ato de registro ou autorização expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir; 
1.6. As empresas que forem optantes do SIMPLES deverão apresentar certidão extraída do site da Receita 
Federal. 
2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
2.1. Registro ou inscrição na entidade jurídica e profissional competente. 
3. QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA 
3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 
da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta.  
3.2. Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 
execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física.  
  
4. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
4.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
4.2. Inscrição Estadual (FIC); 
4.3. Alvará de funcionamento do domicílio ou sede do licitante;                                
4.4. Certidão de regularidade para com as fazendas Federal e União (certidão de tributos federais e dívida ativa 
da união) com abrangência de todos os créditos tributários federais administrados pela RFB E PGFN;  
4.5. Certidão de regularidade Estadual (Tributária e não Tributária); 
4.6. Certidão de regularidade Municipal do domicilio ou sede do licitante; 
4.7. Prova de regularidade relativa ao FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por Lei;  
4.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, consoante exigência do art. 3º, da Lei 12.440, de 07.07.2011. 
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USF UNIÃO - PLANTA BAIXA
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF UNIÃO 
Referência 

Utilizada: 
SINAPI/SEDOP 

LOCAL: RUA SÃO FRANCISCO S/Nº - BAIRRO UNIÃO - MARITUBA/PA 
  

Mês de ref.: mai-17 
DATA: JUNHO DE 2017 

  
  

 
  

      
LEIS SOCIAIS SINAPI = 123,64% 

      
LEIS SOCIAIS SEDOP = 142,73% 

      
BDI=30,5% 

PLANILHA DE QUANTIDADES E VALORES 

Item Fonte Código Descrição dos Serviços Un Qde 
Valor Unitário   

sem BDI 
Valor Unitário 

com BDI 
Valor 

Parcial 

1     SERVIÇOS PRELIMINARES         
 R$     

18.242,23  

1.1 SINAPI 74209/001 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO 

M2 6,00  R$     411,86   R$      537,48  
 R$        

3.224,86  

1.2 SINAPI 93208 

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 
PRATELEIRAS. 

M2 15,00  R$     485,22   R$      633,21  
 R$        

9.498,18  

1.3 SINAPI 93212 

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E 
VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

M3 3,00  R$     602,31   R$      786,01  
 R$        

2.358,04  

1.4 SEDOP 11170 LICENÇAS E TAXAS DA OBRA CJ 1,00  R$  2.422,33   R$   3.161,14  
 R$        

3.161,14  

          
 

      

2     DEMOLIÇÕES E RETIRADAS         
 R$     

12.469,81  

2.1 SINAPI 72238 
RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE 
PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS 

M2 188,35  R$         6,71   R$          8,76  
 R$        

1.649,30  

2.2 SINAPI 72237 
RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE 
FORRO 

M2 188,35  R$       13,43   R$        17,53  
 R$        

3.301,05  

2.3 SINAPI 72226 
RETIRADA DE ESTRUTURA DE 
MADEIRA PONTALETEADA PARA 
TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO 

M2 55,22  R$       10,07   R$        13,14  
 R$           

725,67  

2.4 SINAPI 72224 
RETIRADA DE TELHAS CERAMICAS OU 
DE VIDRO 

M2 55,22  R$         8,98   R$        11,72  
 R$           

647,12  

2.5 SINAPI 73801/001 
DEMOLICAO DE PISO DE ALTA 
RESISTENCIA 

M4 122,13  R$       22,47   R$        29,32  
 R$        

3.581,26  

2.6 SINAPI 85332 
RETIRADA DE APARELHOS DE 
ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO 
DE LAMPADAS 

UNI 25,00  R$         4,77   R$          6,22  
 R$           

155,62  

2.7 SINAPI 85333 
RETIRADA DE APARELHOS 
SANITARIOS 

UNI 4,00  R$       16,93   R$        22,09  
 R$             

88,37  

2.8 SINAPI 85411  REMOCAO DE RODAPE CERAMICO M 210,30  R$         3,17   R$          4,14  
 R$           

869,98  

2.9 SINAPI 020235 
RETIRADA DE PISO CERAMICO, 
INCLUSIVE CAMADA 
REGULARIZADORA 

M2 188,35  R$         5,03   R$          6,56  
 R$        

1.236,36  

2.10 SINAPI 85374 
REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA 
FUNCIONAMENTO DE APARELHOS 
SANITARIOS 

UNI 9,00  R$         9,98   R$        13,02  
 R$           

117,22  

2.11 SEDOP 20013 
RETIRADA DE ESQUADRIA (PORTAS E 
JANELAS) COM APROVEITAMENTO 

M2 10,08  R$         7,44   R$          9,71  
 R$             

97,87  

                  

3     MOVIMENTAÇÃO DE TERRA         
 R$       

3.142,12  

3.1 SINAPI 73965/009 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM 
LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO. 

M3 15,19  R$     149,80   R$      195,49  
 R$        

2.969,48  

3.2 SINAPI 94342 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM 
AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

M3 2,53  R$       52,29   R$        68,24  
 R$           

172,64  
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4     PAREDES E PAINÉIS         
 R$       

9.838,17  

4.1 SINAPI 87471 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA PARA BANHEIROS DE PNE 
E PARA ELEVAÇÃO DAS PAREDES DA 
ÁREA AMPLIADA. 

M2 45,30  R$       34,08   R$        44,47  
 R$        

2.014,69  

4.2 SINAPI 87876 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO 
MANUAL  

M2 90,60  R$         9,81   R$        12,80  
 R$        

1.159,87  

4.3 SINAPI 87527 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 
DE OM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS.20MM, 

M2 90,60  R$       27,96   R$        36,49  
 R$        

3.305,79  

4.4 SINAPI 87530 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO 
DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

M2 90,60  R$       28,40   R$        37,06  
 R$        

3.357,82  

5     COBERTURA         
 R$       

9.288,28  

5.1 SINAPI 72101 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 
TELHAS CERÂMICAS COM POSSÍVEIS 
TROCAS DE PEÇAS E DE TELHAS. 

M2 252,40  R$         7,10   R$          9,27  
 R$        

2.338,61  

5.2 SINAPI 92540 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 
RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS 
PARA TELHA DE ENCAIXE DE 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL P/ 
ÁREA AMPLIADA. 

M2 55,22  R$       53,48   R$        69,79  
 R$        

3.853,88  

5.3 SINAPI 73938/002 
COBERTURA EM TELHA CERÂMICA 
TIPO PLAN, EXCLUINDO 
MADEIRAMENTO P/ ÁREA AMPLIADA. 

M2 55,22  R$       42,96   R$        56,06  
 R$        

3.095,79  

                  

6     ESQUADRIAS         
 R$     

10.823,99  

6.1 SINAPI 91297 

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UNI 6,00  R$     239,32   R$      312,31  
 R$        

1.873,88  

6.2 SEDOP 091512 
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO 
TEMPERADO DE 8MM 

M2 15,96  368,93   R$      481,45  
 R$        

7.684,00  

6.3 SINAPI 91305 

FECHADURA DE EMBUTIR COM 
CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNI 18,00  R$       53,90   R$        70,34  
 R$        

1.266,11  

7     REVESTIMENTOS         
 R$          

953,07  

7.1 SINAPI 87271 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA M2 12,00  R$       60,86   R$        79,42   R$           
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PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² 
A MEIA ALTURA DAS PAREDES DA 
COZINHA E BALCÃO DA 
CHURRASQUEIRA. 

953,07  

8     PISOS         
 R$     

30.694,44  

8.1 SINAPI 68333 
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO 
MECANICO, ESPESSURA 7CM, 
INCLUSO JUNTA S DE DILATACAO. 

M2 122,13  R$       48,80   R$        63,68  
 R$        

7.777,73  

8.2 SINAPI 87632 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 
3CM. 

M2 188,35  R$       35,33   R$        46,11  
 R$        

8.684,00  

8.3 SINAPI 87250  

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 
M2 10 M2. 

M2 188,35  R$       49,91   R$        65,13  
 R$      

12.267,72  

8.4 SINAPI 88649 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE 
ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE 
DIMENSÕES 45X45CM. 

M  210,30  R$         7,16   R$          9,34  
 R$        

1.965,00  

9     FORROS         
 R$     

18.906,69  

9.1 SINAPI 84091 

BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM 
PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, 
ESPACADAS DE 50CM PARA 
AMPIAÇÃO. 

M2 188,35  R$       45,04   R$        58,78  
 R$      

11.070,69  

9.2 SEDOP 141336 
FORRO EM LAMBRI DE PVC PARA AS 
SALAS EM GERAL A AMPLIÇÃO. 

M2 188,35  R$       31,88   R$        41,60  
 R$        

7.836,00  

10     PINTURAS         
 R$     

25.991,66  

10.1 SINAPI 88497  
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

M2 588,84 9,62  R$        12,55  
 R$        

7.392,36  

10.2 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 

M2 588,84  R$       12,50   R$        16,31  
 R$        

9.605,45  

10.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 

M2 266,49  R$       12,50   R$        16,31  
 R$        

4.347,12  

10.4 SINAPI 79498/001 

PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE 
SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO 
INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO 

M2 28,56  R$       12,29   R$        16,04  
 R$           

458,06  

10.5 SINAPI 74245/001 

PINTURA ACRÍLICA EM PISO 
CIMENTADO DUAS DEMÃOS P/ O PISO 
DA ÁREA DE CHURRASCO E 
CALÇADAS 

M2 122,13  R$       12,46   R$        16,26  
 R$        

1.985,87  

10.6 SINAPI 73739/001 
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM 
MADEIRA, DUAS DEMÃOS P/ AS 
PORTAS E JANELAS DE MADEIRA 

M2 60,48  R$       13,40   R$        17,49  
 R$        

1.057,61  

10.7 SINAPI 73445 

CAIACAO INT OU EXT SOBRE 
REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE 
FIXADOR COM DUAS DEMAOS P/ 
MURO. 

M2 112,65  R$         7,79   R$        10,17  
 R$        

1.145,19  

                  

11     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         
 R$     

22.860,85  

11.1 SINAPI 93664 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNI 6,00  R$       40,20   R$        52,46  
 R$           

314,77  

11.2 SINAPI 74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNI 8,00  R$         9,74   R$        12,71   R$           
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MONOPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

101,69  

11.3 SINAPI 74130/003 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UNI 5,00  R$       42,60   R$        55,59  
 R$           

277,97  

11.4 SINAPI 93655 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNI 8,00  R$         8,49   R$        11,08  
 R$             

88,64  

11.5 SINAPI 74130/005 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
TRIPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 60 A 100A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UNI 3,00  R$       83,54   R$      109,02  
 R$           

327,06  

11.6 SINAPI 

92004 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 
MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

UNI 21,00  R$       32,74   R$        42,73  
 R$           

897,24  

11.7 SINAPI 92023 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 
COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNI 17,00  R$       29,37   R$        38,33  
 R$           

651,57  

11.8 SINAPI 91960 

INTERRUPTOR PARALELO (2 
MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UNI 9,00  R$       29,16   R$        38,05  
 R$           

342,48  

11.9 SINAPI 91961 

INTERRUPTOR PARALELO (2 
MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

UNI 9,00  R$       34,03   R$        44,41  
 R$           

399,68  

11.10 SINAPI 91971 

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) 
COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

UNI 4,00  R$       52,04   R$        67,91  
 R$           

271,65  

11.11 SINAPI 91972 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) 
COM INTERRUPTOR PARALELO (2 
MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UNI 5,00  R$       48,51   R$        63,31  
 R$           

316,53  

11.12 SINAPI 74094/001 

LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 
LAMPADA 
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE 
COMPACTA 

UNI 25,00  R$       28,89   R$        37,70  
 R$           

942,54  

11.13 SINAPI 93045 
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL 
BRANCA 45 W, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UNI 25,00  R$       36,39   R$        47,49  
 R$        

1.187,22  

11.14 SINAPI 91927 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 700,00  R$         3,05   R$          3,98  
 R$        

2.786,18  

11.15 SINAPI 91929 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 350,00  R$         4,03   R$          5,26  
 R$        

1.840,70  

11.16 SINAPI 91931 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 300,00  R$         5,41   R$          7,06  
 R$        

2.118,02  

11.17 SINAPI 74246/001 
REFLETOR RETANGULAR FECHADO 
COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 
W 

UNI 6,00  R$     243,66   R$      317,98  
 R$        

1.907,86  

11.18 SEDOP 170076 Eletroduto PVC de 3/4" M 270,00  R$         6,34   R$          8,27  
 R$        

2.233,90  

11.19 SEDOP 171135 Braçadeira tipo "D' p/ elet de   3/4" UN 60,00  R$         1,70   R$          2,22   R$           
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133,11  

11.20 SEDOP 170881 Caixa plástica 4"x2" UN 6,00  R$         2,19   R$          2,86  
 R$             

17,15  

11.21 SEDOP 170885 
Centro de distribuição p/ 08 disjuntores (s/ 
barramento) 

UN 2,00  R$       73,76   R$        96,26  
 R$           

192,51  

11.22 SEDOP 170744 
Cabo de cobre  16mm2 - 750 V padrão de 
entrada 

M 100,00  R$         6,41   R$          8,37  
 R$           

836,51  

11.23 SEDOP 171270 
Cabo de cobre nú para aterramento 
16mm² 

M 12,00  R$       10,16   R$        13,26  
 R$           

159,11  

11.24 SEDOP 171164 
Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ 
conector 

M 3,00  R$       66,01   R$        86,14  
 R$           

258,43  

11.25 SEDOP 171165 
Haste de Aço cobreada 3/8"x3,0m c/ 
conector 

M 3,00  R$       70,37   R$        91,83  
 R$           

275,50  

11.26 SEDOP 171161 
Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ 
conector 

UN 3,00  R$       93,78   R$      122,38  
 R$           

367,15  

11.27 SEDOP 170632 Eletroduto PVC de 1 1/4" M 200,00  R$       13,05   R$        17,03  
 R$        

3.406,05  

11.28 SEDOP 170393 Chave de distribuição 15KV L 100A UN 1,00  R$     160,66   R$      209,66  
 R$           

209,66  

                  

12     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS         
 R$     

19.166,22  

12.1 SINAPI 89957 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE 
ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E 
M ALVENARIA. 

PT 2,00  R$     101,52   R$      132,48  
 R$           

264,97  

12.2 SEDOP 180214 
Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. 
e ralos) p/ banheiro. 

PT 8,00  R$     255,97   R$      334,04  
 R$        

2.672,33  

12.3 SEDOP 180845 
Revisão de ponto de esgoto para cozinha 
e banheiros. 

PT 19,00  R$     102,39   R$      133,62  
 R$        

2.538,76  

12.4 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 
CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNI 4,00  R$     329,82   R$      430,42  
 R$        

1.721,66  

12.5 SINAPI 86903 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM 
COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UNI 6,00  R$     263,83   R$      344,30  
 R$        

2.065,79  

12.6 SINAPI 73658  

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 
100MM, DO PRÉDIO ATÉ A CAIXA, 
COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC 
ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA 
DE ALVENARIA COM TAMPA DE 
CONCRETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UNI 7,00  R$     486,00   R$      634,23  
 R$        

4.439,61  

12.7 SINAPI 95463 

FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE 
TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, 
DIMENSÕES EXTERNAS DE 
1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 
LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE 
COM MASSA ÚNICA E 
IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA 
DE CONCRETO ARMADO COM 
ESPESSURA DE 8 CM. 

UNI 2,00  R$  1.337,96   R$   1.746,04  
 R$        

3.492,08  

12.8 SINAPI 74198/002 

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE 
TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 
1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA 
EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 
1,60M E ESPESSURA 10CM  

UNI 1,00  R$  1.510,37   R$   1.971,03  
 R$        

1.971,03  

13     INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO         
 R$     

13.654,22  

13.1 SEDOP 230262 
Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e 
fiaçao) para salas de aula. 

PT 4,00  R$     297,33   R$      388,02  
 R$        

1.552,06  

13.2 SEDOP 231084 Ponto de dreno p/ split (10m) PT 12,00  R$     125,18   R$      163,36   R$        
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1.960,32  

13.3 SEDOP 230846 Revisão de ponto de ar condicionado PT 8,00  R$       96,12   R$      125,44  
 R$        

1.003,49  

13.4 SEDOP 231309 Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's UM 4,00  R$  1.698,26   R$   2.216,23  
 R$        

8.864,92  

13.5 SEDOP 231215 Conjunto Airstop de embutir completo UM 
4,00 

 R$       52,38   R$        68,36  
 R$           

273,42  

                  

14     DIVERSOS         
 R$       

2.776,57  

14.1 SINAPI 86906 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" 
OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UM 13,00  R$       42,41   R$        55,35  
 R$           

719,49  

14.2 SINAPI 86879 

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, 
TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  

UM 2,00  R$         5,49   R$          7,16  
 R$             

14,33  

14.3 SINAPI 86880 

VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO 
TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM 
ADAPTADOR PARA PIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UM 13,00  R$       15,41   R$        20,11  
 R$           

261,43  

14.4 SINAPI 95547 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO 
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 
INCLUSO FIXAÇÃO 

UM 13,00  R$       46,75   R$        61,01  
 R$           

793,11  

14.5 SINAPI 95543 
PORTA TOALHA BANHO EM METAL 
CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. 

UM 13,00  R$       32,91   R$        42,95  
 R$           

558,32  

14.6 SINAPI 95544  
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL 
CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. 

UM 
13,00 

 R$       25,34   R$        33,07  
 R$           

429,89  

                  

15     LIMPEZA GERAL         
 R$       

1.128,36  

15.1 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 
380,90  R$         2,27  

 R$          2,96  
 R$        

1.128,36  

                  

TOTAL GERAL DA OBRA  R$                                 199.936,67  

BASE: MAIO DE 2017 

 
ELABORADOR DO ORÇAMENTO: 
 
 

VISTO: 

  Adeilton Sousa de Amorim                                                                                                                
Engº Civil - CREA 29749D PA Augusto Cezar de Abreu Varanda 

            Diretor de Obras 

Observações: 
       

1 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a 
composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a análise do orçamento. 
2 - A parcela de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) não poderá ser superior ao divulgado pela Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 
(SEIDUR). 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
                      
OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF UNIÃO   

LOCAL: 
RUA SÃO FRANCISCO S/Nº - BAIRRO UNIÃO 
- MARITUBA/PA 

  
    

DATA: JUNHO DE 2017         
                      

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

ITEM DESCRIÇÃO 
MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS 

TOTAL  
1 2 3 4 5 

01 
SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

100% 0% 0% 0% 0% 100% 

            

18242,23 0,00 0,00 0,00 0,00  R$      18.242,23  

02 
DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS 

100% 0% 0% 0% 0% 100% 

            

12469,81 0,00 0,00 0,00 0,00  R$      12.469,81  

03 
MOVIMENTAÇÃO 
DE TERRA 

30% 70% 0% 0% 0% 100% 

            

942,64 2199,48 0,00 0,00 0,00  R$       3.142,12  

04 
PAREDES E 
PAINÉIS 

0% 50% 50% 0% 0% 100% 

            

0,00 4919,08 4919,08 0,00 0,00  R$       9.838,17  

05 COBERTURA 

50% 50% 0% 0% 0% 100% 

            

4644,14 4644,14 0,00 0,00 0,00  R$       9.288,28  

06 ESQUADRIAS  

0% 0% 100% 0% 0% 100% 

            

0,00 0,00 10823,99 0,00 0,00  R$      10.823,99  

07 REVESTIMENTOS 

0% 0% 100% 0% 0% 100% 

            

0,00 0,00 953,07 0,00 0,00  R$          953,07  

08 PISOS 

0% 0% 50% 50% 0% 100% 

            

0,00 0,00 15347,22 15347,22 0,00  R$      30.694,44  

09 FORROS 

0% 0% 0% 100% 0% 100% 

            

0,00 0,00 0,00 18906,69 0,00  R$      18.906,69  

10 PINTURAS 

0% 20% 20% 20% 40% 100% 

            

0,00 5198,33 5198,33 5198,33 10396,67  R$      25.991,66  

11 
INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 

50% 25% 25% 0% 0% 100% 

            

11430,42 5715,21 5715,21 0,00 0,00  R$      22.860,85  

12 
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIA
S 

30% 40% 30% 0% 0% 100% 

            

5749,87 7666,49 5749,87 0,00 0,00  R$      19.166,22  

13 
INSTALAÇÕES DE 
AR 
CONDICIONADO 

0% 100% 0% 0% 0% 100% 

            

0,00 13654,22 0,00 0,00 0,00  R$      13.654,22  
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14 DIVERSOS 

0% 0% 0% 100% 0% 100% 

            

0,00 0,00 0,00 2776,57 0,00  R$       2.776,57  

15 LIMPEZA GERAL 

0% 0% 0% 0% 100% 100% 

            

0,00 0,00 0,00 0,00 1128,36  R$       1.128,36  

                      

% 27% 22% 24% 21% 6% 100% 

TOTAL COM BDI E LEIS 
SOCIAIS 

 R$      
53.479,10  

 R$      
43.996,96  

 R$      
48.706,77  

 R$      
42.228,81  

 R$      
11.525,02  

 R$    199.936,67  

BASE: MAIO DE 2017 ELABORADOR DO ORÇAMENTO: VISTO: 

           
  Adeilton Sousa de Amorim                                                                                                                                           Augusto Cezar de Abreu Varanda 

      Engº Civil - CREA PA 29749D Diretor de Obras 

Observações: 
         1 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em 

caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo 
unitário em documetno separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto 
a análise do orçamento. 

  

  2 - A parcela de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) não poderá ser superior ao 
divulgado pela Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (SEIDUR). 
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MEMÓRIA DE CALCULO 
 

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF UNIÃO     
LOCAL: RUA SÃO FRANCISCO S/Nº - BAIRRO UNIÃO - MARITUBA/PA 

  
    

DATA: JUNHO DE 2017 
  

  
 

  

      
  

      
  

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
Item Fonte Código Descrição dos Serviços Un  QTDE        

1     SERVIÇOS PRELIMINARES      MEMÓRIA  

1.1 SINAPI 74209/001 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO 

M2 6,00  2m x 3m  

1.2 SINAPI 93208 

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 
PRATELEIRAS. 

M2 15,00  3m x 5m  

1.3 SINAPI 93212 

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E 
VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

M3 3,00  1,5m x 2m  

1.4 SEDOP 11170 Licenças e taxas da obra CJ 1,00  1 unid. X 1  

  
      

 
   

2     DEMOLIÇÕES E RETIRADAS      MEMÓRIA  

2.1 SINAPI 72238 
RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE 
PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS 

M2 188,35 
 Áreas levantadas no 

AutoCAD  

2.2 SINAPI 72237 
RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE 
FORRO 

M2 188,35 
 Áreas levantadas no 

AutoCAD  

2.3 SINAPI 72226 
RETIRADA DE ESTRUTURA DE 
MADEIRA PONTALETEADA PARA 
TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO 

M2 55,22 
 5,81m x 7,92m x 

1,20m  

2.4 SINAPI 72224 
RETIRADA DE TELHAS CERAMICAS OU 
DE VIDRO 

M2 55,22 
 5,81m x 7,92m x 

1,20m  

2.5 SINAPI 73801/001 
DEMOLICAO DE PISO DE ALTA 
RESISTENCIA 

M4 122,13 

 (5,81m x 
13,86m)+(3,30m x 
6,34m)+(18,80m x 

1,1m)  

2.6 SINAPI 85332 
RETIRADA DE APARELHOS DE 
ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO 
DE LAMPADAS 

UNI 25,00  1 unid. X 25  

2.7 SINAPI 85333 
RETIRADA DE APARELHOS 
SANITARIOS 

UNI 4,00  2 unid. X 4  

2.8 SINAPI 85411  REMOCAO DE RODAPE CERAMICO M 210,30 
 Perímetros 

levantadas no 
AutoCAD  

2.9 SINAPI 020235 
RETIRADA DE PISO CERAMICO, 
INCLUSIVE CAMADA 
REGULARIZADORA 

M2 188,35 
 Áreas levantadas no 

AutoCAD  

2.10 SINAPI 85374 
REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA 
FUNCIONAMENTO DE APARELHOS 
SANITARIOS 

UNI 9,00  1 unid. X 9  

2.11 SEDOP 20013 
RETIRADA DE ESQUADRIA (PORTAS E 
JANELAS) COM APROVEITAMENTO 

M2 10,08 
 2,1m x 0,8m x 6 

unid.  

  
      

    
3     MOVIMENTAÇÃO DE TERRA      MEMÓRIA  
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3.1 SINAPI 73965/009 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM 
LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO. 

M3 15,19 

 (1,90m x 1,10m x 
1,40m)+(3,14 x 7² x 
5)+(0,4 x 0,4 x 0,5 x 

7)  

3.2 SINAPI 94342 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM 
AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

M3 2,53  15,19m³ - 12,66m³  

   
    

    
4     PAREDES E PAINÉIS      MEMÓRIA  

4.1 SINAPI 87471 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA PARA BANHEIROS DE PNE 
E PARA ELEVAÇÃO DAS PAREDES DA 
ÁREA AMPLIADA. 

M2 45,30  45,30m x 1m  

4.2 SINAPI 87876 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO 
MANUAL  

M2 90,60  45,30m x 2m  

4.3 SINAPI 87527 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 
DE OM EXECUÇÃO DE TALISCAS.20MM, 

M2 90,60  45,30m x 2m  

4.4 SINAPI 87530 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO 
DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

M2 90,60  45,30m x 2m  

  
      

    
5     COBERTURA      MEMÓRIA  

5.1 SINAPI 72101 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 
TELHAS CERÂMICAS COM POSSÍVEIS 
TROCAS DE PEÇAS E DE TELHAS. 

M2 252,40 
 

5.2 SINAPI 92540 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 
RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS 
PARA TELHA DE ENCAIXE DE 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL P/ 
ÁREA AMPLIADA. 

M2 55,22 
 

5.3 SINAPI 73938/002 
COBERTURA EM TELHA CERÂMICA 
TIPO PLAN, EXCLUINDO 
MADEIRAMENTO P/ ÁREA AMPLIADA. 

M2 55,22 
 

         6     ESQUADRIAS      MEMÓRIA  
6.1 SINAPI 91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI- UNI 6,00  Áreas levantadas no 
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OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

AutoCAD  

6.2 SEDOP 091512 
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO 
TEMPERADO DE 8MM 

M2 15,96 

 (2,00m x 
1,20m)+(2,80m x 
2,10m)+(1,10m x 
1,20m x 4 unid.)  

6.3 SINAPI 91305 

FECHADURA DE EMBUTIR COM 
CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNI 18,00  1 unid. X 18  

         7     REVESTIMENTOS      MEMÓRIA  

7.1 SINAPI 87271 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² 
A MEIA ALTURA DAS PAREDES DA 
COZINHA E BALCÃO DA 
CHURRASQUEIRA. 

M2 12,00  2m x 6m   

         8     PISOS      MEMÓRIA  

8.1 SINAPI 68333 
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO 
MECANICO, ESPESSURA 7CM, 
INCLUSO JUNTA S DE DILATACAO. 

M2 122,13 

 (5,81m x 
13,86m)+(3,30m x 
6,34)+(18,80m x 

1,1m)  

8.2 SINAPI 87632 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 
3CM. 

M2 188,35 
 Áreas levantadas no 

AutoCAD  

8.3 SINAPI 87250  

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 
COM PLACAS TIPO GRÊS DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 
M2 10 M2. 

M2 188,35 
 Áreas levantadas no 

AutoCAD  

8.4 SINAPI 88649 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE 
ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE 
DIMENSÕES 45X45CM. 

M  210,30 
 Perímetros 

levantadas no 
AutoCAD  

         9     FORROS      MEMÓRIA  

9.1 SINAPI 84091 

BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM 
PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, 
ESPACADAS DE 50CM PARA 
AMPIAÇÃO. 

M2 188,35 
 Áreas levantadas no 

AutoCAD  

9.2 SEDOP 141336 
FORRO EM LAMBRI DE PVC PARA AS 
SALAS EM GERAL A AMPLIÇÃO. 

M2 188,35 
 Áreas levantadas no 

AutoCAD  

  
      

    
10     PINTURAS      MEMÓRIA  

10.1 SINAPI 88497  
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

M2 588,84  210,30m x 2,80m  

10.2 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES 

M2 588,84  210,30m x 2,80m  
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EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 

10.3 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 

M2 266,49  76,14m x *3,5m  

10.4 SINAPI 79498/001 

PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE 
SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO 
INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO 

M2 28,56 

 (1,2m x 1,1m x 14 
unid.) + (3,60m x 

2,10m) + (1,20m x 
2,10m)  

10.5 SINAPI 74245/001 

PINTURA ACRÍLICA EM PISO 
CIMENTADO DUAS DEMÃOS P/ O PISO 
DA ÁREA DE CHURRASCO E 
CALÇADAS 

M2 122,13 

 (5,81m x 
13,86m)+(3,30m x 

6,34m) + (18,80m x 
1,1m)  

10.6 SINAPI 73739/001 
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM 
MADEIRA, DUAS DEMÃOS P/ AS 
PORTAS E JANELAS DE MADEIRA 

M2 60,48 
 (2,10 x 0,80m x 

18unid. X 2 lados)  

10.7 SINAPI 73445 

CAIACAO INT OU EXT SOBRE 
REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE 
FIXADOR COM DUAS DEMAOS P/ 
MURO. 

M2 112,65  45,06 m x 2,5m  

         11     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS      MEMÓRIA  

11.1 SINAPI 93664 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNI 6,00  1 unid. X 6  

11.2 SINAPI 74130/001 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
MONOPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UNI 8,00  1 unid. X 8  

11.3 SINAPI 74130/003 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UNI 5,00  1 unid. X 5  

11.4 SINAPI 93655 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNI 8,00  1 unid. X 8  

11.5 SINAPI 74130/005 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
TRIPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 60 A 100A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UNI 3,00  1 unid. X 3  

11.6 SINAPI 

92004 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 
MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UNI 21,00  1 unid. X 21  

11.7 SINAPI 92023 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 
COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNI 17,00  1 unid. X 17  

11.8 SINAPI 91960 

INTERRUPTOR PARALELO (2 
MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UNI 9,00  1 unid. X 9  

11.9 SINAPI 91961 

INTERRUPTOR PARALELO (2 
MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UNI 9,00  1 unid. X 9  
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11.10 SINAPI 91971 

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) 
COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UNI 4,00  1 unid. X 4  

11.11 SINAPI 91972 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) 
COM INTERRUPTOR PARALELO (2 
MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UNI 5,00  1 unid. X 5  

11.12 SINAPI 74094/001 

LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 
LAMPADA 
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE 
COMPACTA 

UNI 25,00  1 unid. X 25  

11.13 SINAPI 93045 
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL 
BRANCA 45 W, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UNI 25,00  1 unid. X 25  

11.14 SINAPI 91927 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 
2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 700,00  100m x 7 unid.  

11.15 SINAPI 91929 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 350,00  100m x 3,5 unid.  

11.16 SINAPI 91931 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 300,00  100m x 3 unid.  

11.17 SINAPI 74246/001 
REFLETOR RETANGULAR FECHADO 
COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 
W 

UNI 6,00  1 unid. X 25  

11.18 SEDOP 170076 ELETRODUTO PVC DE 3/4" M 270,00  100m x 2,7 unid.  
11.19 SEDOP 171135 BRAÇADEIRA TIPO "D' P/ ELET DE   3/4" UN 60,00  1 unid. X 60  
11.20 SEDOP 170881 CAIXA PLÁSTICA 4"X2" UN 6,00  1 unid. X 6  

11.21 SEDOP 170885 
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 08 
DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO) 

UN 2,00  1 unid. X 2  

11.22 SEDOP 170744 
CABO DE COBRE  16MM2 - 750 V PADRÃO 
DE ENTRADA 

M 100,00  100m x 1 unid.  

11.23 SEDOP 171270 
CABO DE COBRE NÚ PARA 
ATERRAMENTO 16MM² 

M 12,00  1 unid. x  12m.  

11.24 SEDOP 171164 
HASTE DE AÇO COBREADA 5/8"X2,40M C/ 
CONECTOR 

M 3,00  1 unid. X 3m  

11.25 SEDOP 171165 
HASTE DE AÇO COBREADA 3/8"X3,0M C/ 
CONECTOR 

M 3,00  1 unid. X 3m  

11.26 SEDOP 171161 
HASTE DE COBRE P/ ATERRAM. 3/4"X3M S/ 
CONECTOR 

UN 3,00  1 unid. X 3m  

11.27 SEDOP 170632 ELETRODUTO PVC DE 1 1/4" M 200,00  100m x 2 unid.  
11.28 SEDOP 170393 CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO 15KV L 100A UN 1,00  1 unid. X 1  

  
 

    
 

    
  

12     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS      MEMÓRIA  

12.1 SINAPI 89957 
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE 
ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 

PT 2,00  1 unid. X 2  
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INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E 
M ALVENARIA. 

12.2 SEDOP 180214 
PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, 
CONEXÕES,CX. E RALOS) P/ 
BANHEIRO. 

PT 8,00  1 unid. X 8  

12.3 SEDOP 180845 
REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO PARA 
COZINHA E BANHEIROS. 

PT 19,00  1 unid. X 19  

12.4 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM 
CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNI 4,00  1 unid. X 8  

12.5 SINAPI 86903 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM 
COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UNI 6,00  1 unid. X 6  

12.6 SINAPI 73658  

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 
100MM, DO PRÉDIO ATÉ A CAIXA, 
COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC 
ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA 
DE ALVENARIA COM TAMPA DE 
CONCRETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UNI 7,00  1 unid. X 7  

12.7 SINAPI 95463 

FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE 
TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, 
DIMENSÕES EXTERNAS DE 
1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 
LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE 
COM MASSA ÚNICA E 
IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA 
DE CONCRETO ARMADO COM 
ESPESSURA DE 8 CM. 

UNI 2,00  1 unid. X 2  

12.8 SINAPI 74198/002 

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE 
TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 
1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA 
EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 
1,60M E ESPESSURA 10CM  

UNI 1,00  1 unid. X 19  

         13     INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO      MEMÓRIA  

13.1 SEDOP 230262 
PONTO P/AR 
CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E 
FIAÇAO) PARA SALAS DE AULA. 

PT 4,00  1 unid. X 4  

13.2 SEDOP 231084 PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M) PT 12,00  1 unid. X 12  

13.3 SEDOP 230846 
REVISÃO DE PONTO DE AR 
CONDICIONADO 

PT 8,00  1 unid. X 8  

13.4 SEDOP 231309 APARELHO AIR-SPLIT - 12.000 BTU'S UM 4,00  1 unid. X 4  

13.5 SEDOP 231215 
CONJUNTO AIRSTOP DE EMBUTIR 
COMPLETO 

UM 
4,00 

 1 unid. X 4  

  
 

  
  

 
   

14     DIVERSOS      MEMÓRIA  

14.1 SINAPI 86906 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" 
OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UM 13,00  1 unid. X 13  

14.2 SINAPI 86879 
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, 
TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

UM 2,00  1 unid. X 2  
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LADRÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  

14.3 SINAPI 86880 

VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO 
TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM 
ADAPTADOR PARA PIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UM 13,00  1 unid. X 13  

14.4 SINAPI 95547 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO 
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 
INCLUSO FIXAÇÃO 

UM 13,00  1 unid. X 13  

14.5 SINAPI 95543 
PORTA TOALHA BANHO EM METAL 
CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. 

UM 13,00  1 unid. X 13  

14.6 SINAPI 95544  
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL 
CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. 

UM 13,00  1 unid. X 13  

  
 

  
 

  
 

   
15     LIMPEZA GERAL      MEMÓRIA  

15.1 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 380,90  22,21m x 17,15m  
  

 
      

 
  

 
  

BASE: MAIO DE 2017 ELABORADOR DO ORÇAMENTO: VISTO: 

               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Adeilton Sousa de Amorim                                                                                                                
Engº Civil - CREA 29749D PA 

Augusto Cezar de 
Abreu Varanda 

            Diretor de Obras 
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DEMONSTRATIVOS DE BDI 
 

COMPOSIÇÃO DO BDI - REFORMA DE EDIFÍCIOS 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs:. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU 
 
 

BDI = 

 [(1 + AC + S + R+ G)(1+DF)(1+L)] -1   

   

(1-I) 

  
      

AC = Administração Central 3,15%   

S= Seguros   0,35%   

R= Riscos   0,97%   

G= Garantia   0,45%   

DF= Despesas Financeiras  0,590%   

L= Lucro   7,40%   

I= Impostos   13,15%   

 ISS   5,00%   

 PIS   3,00%   

 COFINS  0,65%   

 CPRF  4,50%   

BDI = 

 
(1 + 0,0315+ 0,0035 + 0,0097 + 

0,0045)(1+0,0059)(1+0,074) -
1 

 

   

(1-0,1315) 

 
      

BDI = 

  1,133435144 -
1 

 

   

0,8685 

 
      
       

BDI =   30,50%   
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ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
 

SINAPI - Composição de Encargos Sociais-PARÁ 
 

   COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO  

CÓDIGO DESCRIÇÃO  HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA  

   % % % %  

  GRUPO A     

A1 INSS  0,00% 0,00% 20,00% 20,00%  

A2 SESI  1,50% 1,50% 1,50% 1,50%  

A3 SENAI  1,00% 1,00% 1,00% 1,00%  

A4 INCRA  0,20% 0,20% 0,20% 0,20%  

A5 SEBRAE  0,60% 0,60% 0,60% 0,60%  

A6 Salário Educação  2,50% 2,50% 2,50% 2,50%  

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho  3,00% 3,00% 3,00% 3,00%  

A8 FGTS  8,00% 8,00% 8,00% 8,00%  

A9 SECONCI  0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

A Total  16,80% 16,80% 36,80% 36,80%  

  GRUPO B     

B1 Repouso Semanal Remunerado  18,16% Não incide 18,16% Não incide  

B2 Feriados  4,16% Não incide 4,16% Não incide  

B3 Auxílio - Enfermidade  0,93% 0,69% 0,93% 0,69%  

B4 13º Salário  11,21% 8,33% 11,21% 8,33%  

B5 Licença Paternidade  0,09% 0,06% 0,09% 0,06%  

B6 Faltas Justificadas  0,75% 0,56% 0,75% 0,56%  

B7 Dias de Chuvas  2,87% Não incide 2,87% Não incide  

B8 Auxílio Acidente de Trabalho  0,13% 0,09% 0,13% 0,09%  

B9 Férias Gozadas  12,55% 9,33% 12,55% 9,33%  

B10 Salário Maternidade  0,03% 0,02% 0,03% 0,02%  

B Total  50,88% 19,08% 50,88% 19,08%  

  GRUPO C     

C1 Aviso Prévio Indenizado  8,32% 6,18% 8,32% 6,18%  

C2 Aviso Prévio Trabalhado  0,20% 0,15% 0,20% 0,15%  

C3 Férias Indenizadas  1,87% 1,39% 1,87% 1,39%  

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa  5,41% 4,02% 5,41% 4,02%  

C5 Indenização Adicional  0,70% 0,52% 0,70% 0,52%  

C Total  16,50% 12,26% 16,50% 12,26%  

  GRUPO D     

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  8,55% 3,21% 18,72% 7,02%  

 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio       

D2 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 
Aviso  0,70% 0,52% 0,74% 0,55%  

 Prévio Indenizado       

D Total  9,25% 3,73% 19,46% 7,57%  

 TOTAL(A+B+C+D)  93,43% 51,87% 123,64% 75,71%  

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET 
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 
 

REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
 
 
 
 

USF – UNIÃO  
 

 RUA SÃO FRANCISCO S/N, BAIRRO UNIÃO 
MARITUBA/PA 

 
 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNHO/2017
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1. DADOS DA OBRA 

Este memorial refere-se à Reforma da Unidade de Saúde da Família – USF – UNIÃO, Rua São Francisco, s/n, 
Bairro UNIÃO, no Município de Marituba-Pará. 
A área total do terreno é de 380,90 m², dados conforme projeto arquitetônico em anexo. 

Todos os projetos foram elaborados conforme as normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas). 
 
2. CONCEPÇÃO 

O projeto arquitetônico de reforma foi elaborado a partir da reunião firmada com arquitetose engenheiros da 
Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SEIDUR e equipe técnica da Secretaria de Educação 
SESAU.O programa de necessidades foi elaborado em conjunto, a partir das necessidades imediatas e dos 
recursos financeiros existentes. Todo o prédio existente deverá ser reformado para atendimento das demandas 
imediatas. 
 
3. AMBIENTES A REFORMAR 

 Edificação para atendimento. 

 
4. AMBIENTES A SEREM CONSTRUÍDOS 

 Não há ambientes a construir. 

 
5. DESCRIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES 

5.1. Edificação para atendimento: 

Dependências: Área frontal de espera, recepção, consultórios, coordenação, enfermarias, banheiros femininos, 
banheiros masculinos, banheiros de funcionários, copa, arquivo, áreas livres.  
Prédio de atendimento com área construída de 253,15m². 

 Descrição da situação atual 

Prédio existente em alvenaria rebocada e pintada com cobertura em parte de telha fibrocimento e em outra parte em 
telha de barro com rufos em aço galvanizado e em concreto armado. Nos compartimentos o forro existente é em 
PVC 100mm. Piso cerâmico com rodapés. Paredes dos banheiros revestidos com material cerâmico até 
aproximadamente metade da sua altura.Portas internas em madeira, porta de entrada de vidro, portão de entrada 
em grade de ferro. 

 Trabalhos a serem realizados 

As paredes emassadas e lajes serão recuperadas e pintadas com tinta acrílica. As paredes dos banheiros serão 
emassadas e repintadas. 
Os pisos das salas de atendimento serão trocados por novo revestimento cerâmico. Uma parte do piso do pátio será 
removida e substituída por outro piso do mesmo material (concreto), conforme projeto arquitetônico. 
Os balancins e janelas serão removidos, devendo ser substituídos por esquadrias de corre em vidro temperado 
8mm com ferragens adequados ao projeto final. 
A cobertura será toda revisada e as peças de madeira e as telhas que estiverem danificadas serão substituídas por 
outras de mesmo material. 
Instalações hidrossanitárias serão todas revisadas com permanência de louças e substituição dos acessórios 
danificados, as instalações elétricas serão todas revisadas, com instalações de novas luminárias e substituídos 
dentro do novo padrão nacional. 
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6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Toda e qualquer dúvida que ocorrer durante a execução da obra, ou conflitos entre os projetos, ou intenções de 
alterações, deverá ser verificado junto à fiscalização, que deverá providenciar juntos aos profissionais responsáveis 
pelos projetosa solução para os itens. 
O Mestre de Obra, Empreiteiro, Pedreiro ou qualquer outro profissional que atuar na obra em qualquer fase que seja 
deverá obedecer aos projetos, planilhas, Memorial Descritivo e especificação técnica e as informações fornecidas 
pelos autores dos projetos ou os responsáveis técnicos, respeitando as suas áreas de atuação. 
 
 
 

_____________________________________ Ciente,________________________________                                                                  
Adeilton Sousa de Amorim    Itelmar Barroncas Gonzaga 
Engº Civil CREA PA 29749D   Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento  

Urbano – SEIDUR 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA AS OBRAS DE  

REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – USF UNIÃO 
 

         As referidas especificações são discriminadas conforme índice abaixo: 
 

INDICE 
 
A-GENERALIDADES 
 
A.1 – OBJETIVO 
A.2 – NORMAS GERAIS 
 
B- ESPECIFICAÇÕES 
 
B.1-   PROJETOS 
B.2–  SERVIÇOS PRELIMINARES 
B.3-   SERVIÇOS INICIAIS 
B.4-   MOVIMENTO DE TERRA 
B.5 -  PAREDES E PAINÉIS 
B.6 -  COBERTURA E TRATAMENTOS 
B.7-   ESQUADRIAS E FERRAGENS 
B.8- VIDROS 
B.9- REVESTIMENTOS 
B.10- RODAPÉS E SOLEIRAS  
B.11- PAVIMENTAÇÃO  
B.12- FORRO 
B.13- PINTURAS 
B.14- INSTALAÇÕES 
B.15- DIVERSOS 
B.16- COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 
B.17- MEDIÇÕES 
B.18- RECEBIMENTO DA OBRA 
 
 
A - GENERALIDADES 
 
A.1 – OBJETIVO 
 
         Estas Especificações referem – se à execução das obras de Reforma da Unidade de Saúde da Família – 
USF UNIÃO, localizada no município de Marituba - Pará sob regime de empreitada global, respeitando os Projetos 
Básicos que acompanham estas normas. 
 
A.2 – NORMAS GERAIS 
 
         A empresa contratada terá a responsabilidade de fornecimento de todo material, mão de obra, com seus 
respectivos encargos sociais, equipamentos, aparelhos e todas as despesas de registros, taxas, impostos e as 
respectivas ligações junto às Concessionárias.  
         Todos os projetos serão fornecidos pela SEIDUR - Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Desenvolvimento Urbano, que a partir deste momento será designada CONTRATANTE, para a empresa que será 
responsável pela execução da obra, que a partir deste momento será identificada como CONTRATADA. 
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         A CONTRATANTE indicará engenheiros, arquitetos ou outros técnicos que se façam necessários, para 
acompanhamento dos serviços, sendo seus representantes para decidir sobre as questões técnicas e 
administrativas das obras, e que, de agora diante, serão identificados como FISCALIZAÇÃO. 
         As empresas que participarão desta Licitação deverão fazer minuciosa análise nos projetos fornecidos, nestas 
especificações, e quando da visita técnica que será efetuada nos prédios, tirar todas as dúvidas que porventura 
surgirem, devendo ser apresentadas à FISCALIZAÇÃO, para que esta possa dar soluções ou encaminhá-las aos 
projetistas, não havendo com isso, transferência de responsabilidade pela execução da obra, que será única e 
exclusiva da empresa ou empresas vencedoras da Licitação que serão as CONTRATADA(S). 
         A CONTRATADA obedecerá à todos os projetos, desenhos e especificações, e havendo qualquer 
discrepância entre desenhos e especificações, prevalecerão as especificações. 
         A CONTRATADA obriga-se a manter na obra um livro DIÁRIO DE OBRAS, onde serão anotadas as 
ocorrências diárias do canteiro, tais como, condições de tempo, efetivo de pessoal, etc., bem como as providências 
que estão sendo tomadas para a perfeita execução dos serviços.  O DIÁRIO DE OBRAS deverá ter suas páginas 
numeradas e terá três vias, sendo uma da CONTRATADA, outra da CONTRATANTE e a última permanecerá no 
livro. A CONTRATANTE, através de sua FISCALIZAÇÃO, terá acesso irrestrito ao DIÁRIO DE OBRAS, utilizando-o 
para todas as comunicações, ordem de serviço, impugnação de materiais, e tudo o mais que se faça necessário 
para o perfeito andamento dos serviços.   Qualquer material que seja impugnado pela CONTRATANTE, deverá ser 
retirado do Canteiro das obras no prazo máximo de 72(Setenta e Duas) horas após o registro no DIÁRIO DE 
OBRAS. 
 
- CANTEIRO DE OBRAS: 
 
         A CONTRATADA deverá apresentar layout do seu canteiro de obras para apreciação da FISCALIZAÇÂO, que 
procederá sua aprovação. Devem-se tomar precauções para que o canteiro não atrapalhe a movimentação da obra.  
 
- MATERIAIS E SERVIÇOS 
         Todas as especificações de materiais e equipamentos por marca ou modelo visam somente caracterizar o 
produto, subentendo-se que a alternativa similar, significa RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE, tanto no padrão 
dos materiais, como na tonalidade de tintas, por exemplo, e que seja aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
         Todos os serviços que não estiverem dentro das condições exigidas, serão demolidos e refeitos pela 
CONTRATADA, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE, tanto de valores como de prazos. 
         A CONTRATADA será responsável pela administração e pela qualidade dos serviços que porventura tenham 
sido contratados com terceiros. 
         A CONTRATADA obriga-se a fornecer todo o material de segurança pessoal que se faça necessário e ou que 
esteja dentro da legislação federal, estadual ou municipal. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a 
segurança do seu pessoal e de terceiros que porventura estejam dentro dos limites das obras. 
         A CONTRATADA será responsável pela segurança das obras e de suas instalações, até o dia do efetivo 
recebimento das mesmas pela CONTRATANTE. 
         A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, exigir o afastamento de qualquer funcionário da CONTRATADA 
que se mostrar incompetente, negligente ou insubordinada.      
         Todas as obrigações legais, impostos federais, estaduais e municipais, assim como os encargos trabalhistas e 
todo outro qualquer imposto, taxas ou contribuições vigentes na data da proposta, assim como o registro do contrato 
e o “Habite-se”  deverão ser considerados pela CONTRATADA, não cabendo à CONTRATANTE, nenhum ônus 
extra aos preços propostos. 
         Fazem parte integrante destas especificações, onde aplicáveis: 

1- As normas Brasileiras regulamentadas pela ABNT; 
2- As normas do DNIT, para estradas e rodovias; 
3- Todas as normas, especificações das Concessionárias de Energia, Água e Esgoto, assim como Telefônica 

e Corpo de Bombeiros do Estado do Pará. 
 
    
B – ESPECIFICAÇÕES 
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B.1-  PROJETOS 
 
          
         A CONTRATANTE fornecerá o projeto de Arquitetura. Havendo necessidade de outros projetos, os mesmos 
ficarão a cargo da CONTRATADA, que os submeterá a analise e aprovação da FISCALIZAÇÂO Todas as cópias 
para utilização nas obras e para legalizações serão de responsabilidade da CONTRATADA. Havendo necessidade 
de alteração de algum projeto, a CONTRATADA deverá submeter a solicitação à FISCALIZAÇÃO para liberação. 
Qualquer detalhe adicional que a CONTRATADA julgar necessário será executado a expensas da mesma, sendo 
sua execução solicitada à FISCALIZAÇÃO. 
         A relação dos projetos das obras de reforma da Unidade de Saúde da Família – USF UNIÃO segue abaixo: 
 
 -Projeto Básico de Arquitetura  
          
         A CONTRATADA providenciará o registro das obras nos órgãos competentes (ART CREA) e informará à 
FISCALIZAÇÂO, entregando uma cópia de todos os registros para a CONTRATANTE. 
 
 
B.2 – SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
B.2.1 – Instalação da Obra 
         Os locais onde transcorrerão os serviços deverão ser limpos, e assim que esteja liberado o local, a 
CONTRATADA providenciará a construção do barracão da obra, o qual deverá ter áreas destinadas aos Escritórios, 
refeitório, depósitos e oficinas, assim como todas as instalações hidrossanitárias e elétricas. 
         Serão executados Tapumes em torno das áreas onde serão executadas edificações e onde mais a 
FISCALIZAÇÃO ache necessário para segurança dos serviços. 
          As instalações provisórias de água, luz e esgoto serão de responsabilidade da CONTRATADA, tendo sob sua 
responsabilidade a extensão de redes de energia de alta e baixa tensão, quando for necessário, assim também, 
quanto às redes de água e esgoto. Não será permitida em hipótese nenhuma a utilização de águas de chuvas ou 
paradas na execução dos serviços. 
         Todas as locações serão de responsabilidade da CONTRATADA, e serão executadas por topógrafo e 
aparelhos topográficos, de acordo com projetos, RN e alinhamento fornecidos pela CONTRATANTE. Na 
eventualidade de erro na locação, a CONTRATADA, a suas custas, ficará responsável pela sua retificação, mesmo 
que a locação tenha sido aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 
         A CONTRATANTE fornecerá o modelo da placa que deverá ser afixada na obra. Qualquer outra placa, que 
porventura seja exigida pelos órgãos competentes, deverá ser colocada, sob responsabilidade da CONTRATADA. 
         A administração da obra será exercida por ENGENHEIRO ou ARQUITETO responsável, em horário integral, 
juntamente com encarregados, mestres, almoxarife e demais elementos que se façam necessários. A 
CONTRATADA deverá apresentar o nome do engenheiro responsável para aprovação da CONTRATANTE. 
          A CONTRATADA é responsável por todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessários para a 
perfeita execução dos serviços. 
         A CONTRATADA obriga-se a manter o canteiro de obras permanentemente limpo, fazendo diária remoção de 
entulhos e detritos fabricados. 
 
B.3 – SERVIÇOS INICIAIS 
 
B.3.1 – Limpeza Geral do Terreno 
         
         O terreno deverá ser limpo, efetuando-se a retirada de toda a vegetação que se faça necessária e executando 
demolições que porventura houver. Toda a vegetação de grande porte só poderá ser retirada após aprovação da 
FISCALIZAÇÃO, que estudará, juntamente com o projetista, qualquer impacto ao meio ambiente que possa causar. 
Todo o entulho acumulado desta limpeza será retirado do canteiro de obras diariamente para não haver acúmulo.  
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           As demolições serão executadas com máximo cuidado e em horários pré-combinados com a administração 
das unidades para que não haja prejuízo aos atendimentos, nem barulhos excessivos. 
 
B.4 – MOVIMENTO DE TERRA 
 
B.4.1 – Preparo do Terreno 
 
         A CONTRATADA, após a limpeza e eventual demolição, executará os movimentos de terra necessários para o 
perfeito nivelamento e compactação das áreas onde houver nova pavimentação. Deverá haver especial atenção 
para que sejam obedecidas as cotas especificadas nos projetos de arquitetura e urbanização. 
 
B.4.2 – Escavações 
 
         As escavações para as fundações das edificações serão manuais e observarão as dimensões acordadas com 
a FISCALIZAÇÂO. Conforme o tipo de terreno encontrado, pode haver necessidade que as cavas sejam escoradas 
ou haver esgotamento de água. 
 
B.4.3 – Aterro e Reaterro Compactado 
 
         Os espaços das cavas não preenchidos pelas fundações deverão ser reaterrados, de preferência, com 
material da própria escavação, quando o material for de boa qualidade. Quando não for possível, utilizar-se-á para o 
aterro, material externo com as características já descritas O reaterro deverá ser compactado energicamente em 
camadas de no máximo 20 cm de espessura, molhadas até atingir a umidade conveniente. Quando a espessura 
total da camada for superior a 50 cm o apiloamento deverá ser por meios mecânicos (“sapo “).       
         No caso de haver material excedente das escavações, o mesmo será transportado para fora dos limites da 
obra, sob total responsabilidade da CONTRATADA. 
         Para atingir a cota de piso especificada em projeto deverá ser material externo, seguindo as orientações já 
descritas quanto à compactação. 
 
B.5 – PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS 
 
B.5.1- Alvenarias de Tijolo de Barro 
 
         As alvenarias serão executadas em tijolos furados de barro cozido, nas dimensões 28x15x10 cm, assentes 
com argamassa de cimento, areia e barro 1:6:2, podendo o barro ser substituído por produto químico, tipo Kimical 
ou similar, nas quantidades especificadas pelo fabricante. Os tijolos serão assentados a cutelo e terão juntas de no 
máximo 15 mm, rebaixadas a ponta da colher para melhor aderência dos revestimentos. Os vãos das portas e 
janelas, quando não coincidentes com as vigas deverão receber lumieiras de concreto armado. Quando do 
fechamento da alvenaria, os tijolos serão calçados nas vigas e lajes com tijolos colocados inclinados, isto depois de 
transcorridos 8 dias da chegada do pano de parede na altura especificada. Poderá ser utilizado também, em 
substituição a esta espera, aditivo expansor na argamassa de assentamento dos tijolos do “aperto”. 
         As alvenarias serão aplicadas nas áreas indicadas nos projetos. 
 
B.5.2 – Divisórias Nava, com perfil de Aço Pintado 
 
          Nos locais indicados nos prédios, serão fornecidas e assentadas divisória naval, tipo Painel/Painel, com perfil 
de aço pintado, nas cores e padrões especificados. 
          O fornecimento e montagem das divisórias deverão ser montados por empresa especializada, submetida à 
aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
 
B.6 – COBERTURA E TRATAMENTOS 
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B.6.1 – Estrutura de Cobertura em Madeira de Lei. 
 
         A estrutura de madeira para apoio das telhas deverá seguir, em dimensões e disposições de peças, as 
determinações do projeto já executado. 

As espécies de madeira a serem consideradas na fabricação das estruturas devem ser do tipo 
DICOTILEDÔNEAS C60, de acordo com a nova classificação da NBR-7190. Isto corresponde às madeiras que 
apresentem tensões limites de resistência à compressão, paralela às fibras, de 60 MPa. 

As peças a serem utilizadas deverão ser serradas, estar secas, isentas de nós, rachaduras, brocas, ou 
outras imperfeições que comprometam sua resistência e durabilidade e devidamente tratada com imunizante. As 
peças serão presas através de chapas, parafusos ou pregos metálicos, de acordo com a situação. 

 
B.6.2- TELHAMENTO 
 
         O telhamento será executado em telhas de barro capa canal, tipo PLAN, ou em fibrocimento onduladas, 
semelhantes às existentes, obedecendo ao caimento já executado no prédio. 
         Deverão ser cuidadosos o transporte e armazenamento das telhas, pois não será admitido o emprego de 
telhas com defeitos ou trincadas. 
          As telhas a serem empregadas serão de 1ª qualidade, de barro, capa canal, tipo PLAN, ou de fibrocimento 
onduladas e=4,5 ou 6 mm, de acordo com as existentes nos prédios. As fixações no madeiramento das telhas Plan 
deverão ser efetuadas por meio de travas da própria telha, de modo que a mesma não escorregue, devendo os 
beirais serem encaliçados. 
          Quando as telhas forem de fibrocimento, as fixações serão com pregos ou parafusos com arruelas 
específicas, sendo aplicada massa sobre os mesmos para evitar infiltração. 

 
B.6.3 – CUMEEIRA 
 
          As telhas de Cumeeira, quando de barro, serão assentes e encaliçadas com argamassa de cimento e areia, 
traço 1:4. 
          Quando for de fibrocimento, serão assentadas obedecendo às orientações do fabricante. 
 
B.7 – ESQUADRIAS E FERRAGENS 
 
B.7.1 – Esquadrias de Ferro 
 
          Nos locais onde existam esquadrias de ferro, portões de ferro, balancins, janelas e portas, as mesmas 
deverão ser avaliadas e recuperadas, quando for possível e substituídas quando não houver condições de 
reaproveitamento.   
         As esquadrias metálicas, bem como as demais peças de serralheria, deverão ser executadas exclusivamente 
com material de primeira qualidade, novo, limpo, perfeitamente desempenado e absolutamente isento de qualquer 
tipo de defeito de fabricação, ficando vedado o emprego de elementos não previstos em projeto ou sobra do aço 
utilizado para as armaduras de concreto. 
         A CONTRATADA deverá fornecer, para aprovação da FISCALIZAÇÃO, especificações dos materiais a serem 
utilizados e detalhes de fabricação e montagem das peças indicadas pela FISCALIZAÇÃO, com base nos desenhos 
projeto. 
         Na execução de esquadrias com perfilados de chapa dobrados, só será permitido o uso de perfis executados 
estritamente de acordo com o respectivo detalhe, com acabamento esmerado e secções homogêneas de medidas 
rigorosamente iguais. 
         As intersecções de perfis deverão ser sempre executadas por intermédio de cortes, furos e encaixes 
adequados, utilizando-se ponto de solda exclusivamente para dar a rigidez necessária à montagem assim obtida. 
         Os quadros móveis e os quadros fixos independentes, sempre que possível, deverão ser executados com 
perfil “L” contínuo, perfeitamente esquadrejado e dobrado, com a emenda sempre localizada em um dos vértices. 
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         Os caixilhos de ferro laminado deverão ter seus requadros externos executados com perfil T e 
complementados com perfil L, formando conjunto tipo “cadeirinha”, como proteção contra infiltração de águas 
pluviais ao longo de seu perímetro. 
         Todas as ferragens, tais como dobradiças, cremonas, fechaduras, fechos etc, serão de latão cromado; 
         Deverá ser previsto na execução de grades, gradis, portões e peças pesadas, a colocação de travessas, 
tirantes e mãos francesas para perfeita rigidez da estrutura; em peças de grandes dimensões, expostas ao tempo, 
deverão ser previstas juntas de dilatação; 
         Os perfis que compõem os caixilhos não deverão ser emendados para se obter o comprimento necessário. 
         Todas as esquadrias de ferro deverão ser postas no canteiro de serviço absolutamente limpo (isentas de 
pontos de ferrugem, rebarbas, respingos de solda, etc.), desempenadas e integralmente protegidas: as ferragens 
envoltas em papel crepe, ou recobertas por filme plástico adequado, e os perfis pintados com duas demãos de tinta 
antiferruginosa. 
         As esquadrias deverão ser executadas de acordo com os detalhes e materiais indicados nos projetos. 
 
B.7.2 – Portas de madeira 

 
A porta de madeira obedecerá ao modelo e o desenho das já existentes e os vãos onde serão assentadas. 
Toda a madeira a ser empregada na fabricação deverá ser aparelhada devendo as peças serem 

perfeitamente planas e isentas de distorções ou empenamentos e umidade. 
O núcleo da porta terá espessura tal que garanta o perfeito embutimento das fechaduras, não apresentando 

folga ou ressalto. 
O caixilho de madeira maciça será assente sobre superfície emboçada e em tacos de madeira de lei, 

previamente deixados na alvenaria e imunizados com produtos consagrados pelo uso, ou através de buchas fixadas 
em tijolos previamente cheios com argamassa. 
Os parafusos, quando empregados na fixação de caixilhos nos tacos de madeira ou buchas, deverão ter as cabeças 
embutidas nos caixilhos dando-se o devido acabamento com enchimento sobre as mesmas, por meio de um 
fragmento da mesma madeira lixada, ou agregado de serragem e cola, permitindo continuidade de superfície; 
quando empregadas dobradiças, estas deverão ser dobradas em “L” e fixadas por parafusos. 

B.7.3 - Ferragens  
 

         Nos portões de saída serão colocadas fechaduras, de acordo com orientação da FISCALIZAÇÃO.  
          O assentamento das ferragens será procedido com particular esmero. Os rebaixos ou encaixes para as 
dobradiças e fechaduras, terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas. 
         Todas as ferragens serão novas, em perfeito funcionamento e o acabamento das fechaduras será cromado. 
         A maçaneta da porta será colocada a 1,10 m do piso acabado. 
         A localização das ferragens na porta será medida com perfeição de modo a serem evitadas discrepâncias de 
posições ou diferenças de nível perceptível à vista. As dobradiças da porta deverão ser, no mínimo em número de 
dois. Não será permitida a utilização de pregos na fixação das ferragens. 

Na hipótese da CONTRATADA não encontrar em linha de fabricação as ferragens especificadas, deverá 
empregar ferragens de tipos mais semelhantes possíveis, sempre após prévia consulta à FISCALIZAÇÃO. 
Nas portas das salas e banheiros serão usadas fechaduras de embutir, completas, para portas externas de marca a 
se determinar. Será assentada com 3 (três) dobradiças de ferro zincado de 3” x 3” e fixadas com parafusos de latão 
de 1ª qualidade. 

         Nas portas de banheiro serão utilizadas fechaduras tipo livre/ ocupado. 

         As ferragens deverão obedecer, rigorosamente, quanto a sua especificação e localização, o projeto 
arquitetônico e respectivos desenhos e detalhes construtivos. 
          Nas portas de banheiro para PNE deverá ser fornecida e assentada barra de apoio reta L=60 cm, nas duas 
faces, presas na madeira por buchas e parafusos.  
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.B.8 – VIDROS 
 
B.8.1 – Vidros 4 mm 
 
         Nas esquadrias indicados no projeto, serão assentados vidros lisos, transparentes de espessura 4mm. 
         Nos balancins serão assentados vidros martelados de 4mm de espessura. 
         Os vidros serão de procedência conhecida e idônea, de características adequadas ao fim que se destinam, 
sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura uniforme. Os vidros deverão obedecer aos 
requisitos da NBR 11706. 
         A colocação em caixilhos de ferro será feito com esmero, aplicando-se mastique elástico nos cantos e em todo 
o perímetro do caixilho onde o vidro ficará apoiado. Após o assentamento do vidro, os baguetes serão colocados 
sob pressão em novo fio de mastique, cortando-se o excesso ou acrescentando-se onde eventualmente falte. Os 
vidros serão limpos com água e sabão, com a preocupação de não arranhar os vidros lisos. 
           O mesmo procedimento deverá ser observado para assentamento em esquadrias de outros materiais. 
         Os vidros serão entregues nas dimensões previamente determinadas, devendo o fornecedor fazer as medidas 
nas esquadrias já instaladas. 
 
B.8.2 – Espelho Cristal 
  
         Nos banheiros serão fornecidos e assentados espelhos cristal liso na dimensão necessária colado na parede. 
 
.         B.9 – REVESTIMENTOS 
 
B.9.1 – Chapisco 
 
         Precedendo a execução dos revestimentos, será executado chapisco sobre as superfícies, internas e 
externas, das alvenarias e das peças em concreto a serem rebocadas, especificadas no projeto arquitetônico. 
         Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços a executar 
diariamente, de maneira a ser evitado o início do endurecimento da argamassa antes de seu emprego. Será 
rejeitada pela FISCALIZAÇÃO e inutilizada, toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento, sendo 
expressamente vedado tornar a amassá-la. 
         As superfícies, a serem chapiscadas, deverão ser limpas e abundantemente molhadas antes da chapiscagem. 
Eliminar gorduras, vestígios orgânicos (limo, fuligem) e outras impurezas que possam acarretar futuros 
desprendimentos. 
         A execução, mecânica ou manual, terá como diretriz o lançamento violento da argamassa contra a superfície e 
a preocupação de não haver uniformidade na chapiscagem. 
         A argamassa retirada ou caída das superfícies não poderá ser reutilizada e ao fim do dia será retirada do 
amassadouro a argamassa que não tiver sido empregada, sendo expressamente vedado reaproveitá-la. 
         Os revestimentos subsequentes ao chapisco somente serão iniciados após a completa secagem deste. 
         O chapisco deverá ser executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, ou seja, uma parte de 
cimento para três partes de areia, medidas em volume. 
Sua aplicação será manual, com o uso da colher de pedreiro ou trincha. 
 
B.9.2 – Reboco 
 
         Serão executados com argamassa de cimento sobre as superfícies da alvenaria previamente chapiscadas, 
após a colocação de batentes, canalizações embutidas e chumbadores. Para a aplicação do reboco liso, este 
deverá ser fortemente comprimido contra a superfície a revestir, seguindo-se seu desempeno à régua e 
desempenadeira de madeira. 

O reboco liso somente será iniciado após a pega do chapisco (onde houver), assentamento de peitoris e 
marcos. 
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A execução deste revestimento merecerá cuidados especiais quanto ao alinhamento e prumo, sendo 
vetada a correção de qualquer imperfeição da alvenaria neste sentido, com o uso de argamassa. 

A superfície para aplicação do reboco liso deverá também ser bastante molhada antes de sua aplicação. 
A espessura final do reboco liso não deverá ultrapassar a 2 cm, sendo o paramento da superfície 

perfeitamente liso e plano. 
          O reboco interno e externo terá espessura média de 2 cm e traço 1:6:2 de cimento, areia e barro, preparado 
de acordo com o que estabelecem as técnicas consagradas de execução de argamassas. Após a adição do 
cimento, o emprego da argamassa será imediato não se admitindo, em hipótese alguma, que o mesmo ocorra 
“oportunamente”. Para obter-se um acabamento camurçado, a massa única, após desempenada, deverá ser alisada 
com o emprego de uma esponja molhada, em movimentos circulares sobre a superfície molhada. 
          O reboco será aplicado sobre todas as paredes internas e externas e superfícies de concreto, exceto onde for 
indicado nos projetos fornecidos pela CONTRATANTE, outro tipo de revestimento. 
 
B.9.3 – Emboço 
 
         Entende-se como emboço, a argamassa aplicada sobre a superfície chapiscada com acabamento sarrafeado.  
         O emboço de cada pano de parede, interno ou externo, somente será iniciado depois de embutidas todas as 
tubulações projetadas, concluídas as coberturas e após a completa pega das argamassas de assentamento da 
alvenaria e chapisco. De início, serão executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2m, que 
servirão de referência. As guias internas serão constituídas por sarrafos de dimensões apropriadas, fixadas nas 
extremidades superiores e inferiores das paredes por meio de botões de argamassa, com auxílio de fio de prumo. 
         Preenchidas as faixas de alto a baixo entre as referências, deve se proceder ao desempenamento com régua, 
segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serão retirados os sarrafos e emboçados os espaços. 
A argamassa a ser utilizada será de cimento, areia e barro na proporção volumétrica 1:6:2 com espessura de 25mm.  
         Depois de sarrafeado, o emboço deverá se apresentar regularizado e áspero, para facilitar a aderência do 
reboco ou argamassa industrializada para assentamento de revestimento cerâmico. A critério da CONTRATANTE, o 
barro poderá ser substituído pela cal química. 
       
B.9.4 – Cerâmicas PEI-IV 20 x 20 cm 
 
         Entende-se como lajota cerâmica, o elemento de dimensão uniforme, com uma das superfícies esmaltada e 
vitrificada, destinada a revestir áreas definidas em projeto.   
         A lajota cerâmica será 20 x 20 cm de marca a se determinar, na cor especificada nos desenhos, devendo 
obedecer às prescrições contidas no projeto. 
         O armazenamento e o transporte das cerâmicas serão realizados de modo que se evitem quebras, trincas ou 
contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais.    
         Antes do assentamento serão verificadas todas as tubulações elétricas e hidráulicas, quanto a suas posições e 
funcionamento. Quando recortadas para passagens de conexões, terminais, caixas de luz, registros, torneiras e 
outros elementos das instalações. O material cerâmico não deverá apresentar rachaduras e/ou emendas e as 
aberturas de passagens não devem ultrapassar os limites dos acessórios de acabamento dos respectivos 
aparelhos. 
         A cerâmica será assentada com argamassa industrializada, tipo cola rejunte, nas cores das peças, sendo a 
mesma indicada pelo fabricante.  
        O rejuntamento será executado com a mesma massa, na cor da lajota, seguindo criteriosamente as 
orientações do fabricante e em seguida, será removido o excesso de argamassa de rejuntamento.    
         Após a cura da argamassa de rejuntamento, as superfícies cerâmicas serão lavadas com sabão neutro, água 
limpa e auxílio de escova de nylon e vassoura de piaçava. 
 
 
B.10 – RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 
 
B.10.1 – Soleiras e Rodapés 
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         As soleiras e os rodapés serão em similares as já existentes em cada prédio, quando houver. Os rodapés 
deverão ter 7 cm de altura e na maioria das vezes serão na cerâmica similar ao do piso.As soleiras poderão ser de 
pedra fria (granito, mármore), ou de outro material e  deverão ter acabamento boleado no encontro com o outro tipo 
de piso,na espessura da esquadria. 
 
B.11 – PAVIMENTAÇÃO  
 
B.11.1 – Camada Impermeabilizadora 
 
         A camada impermeabilizadora será executada com pedra preta, rejuntada com argamassa de cimento e areia 
e aditivo impermeabilizante, com a finalidade de proteger o piso e as paredes de uma possível percolação de 
umidade do solo. Também poderá ser utilizado concreto simples traço 1:3:6 (cimento, areia e seixo). 
         Se possível, sua concretagem se dará de maneira contínua, isto é, sem interrupções, visando melhorar a 
estanqueidade do piso. 
         A execução da camada impermeabilizadora será com pedra preta, nas bitolas convencionais, rejuntadas com 
argamassa de cimento e areia, traço 1:6 e espessura de 10 cm. Na hipótese de ser usado concreto simples a 
espessura será de 10 cm. 
         Essa camada só será lançada, depois de estar o aterro interno bem compactado, nivelado e liberado pela 
FISCALIZAÇÃO. 
 
B.11.2 – Camada Regularizadora 
 
          Camada Regularizadora de piso é a camada de argamassa que serve para regularizar e nivelar a superfície 
onde será assentado o piso cerâmico ou outro tipo de acabamento. 
         Sobre a camada impermeabilizadora será lançada a camada de regularização, com espessura 3cm, utilizando-
se argamassa de cimento e areia na proporção volumétrica 1:4. Em toda a área interna da edificação, a camada 
niveladora terá acabamento apenas sarrafeado (grosso), sobre o qual será assentado o piso cerâmico, obedecendo, 
de acordo com a característica de cada cômodo, o caimento requerido pelo projeto. 
 
B.11.3 – Lajota cerâmica anti derrapante 40 x 40 cm  
 
         Entende-se como piso cerâmico o elemento de dimensão uniforme, com uma das superfícies esmaltada e 
vitrificada.   
        Nas unidades onde houver substituição de piso, a cerâmica será tipo antiderrapante, de 40 x 40 cm PEI-IV de 
marcas a se determinar, modelo e cor definido nos desenhos, e deverá ser perfeitamente plana e esquadrejada, 
devendo apresentar textura homogênea, compacta, isenta de fragmentos calcários ou qualquer material estranho. 
Deverá apresentar aresta viva, face plana, coloração uniforme, sem rachaduras e dimensões perfeitamente 
regulares. 
         O armazenamento e o transporte das cerâmicas serão realizados de modo a evitar quebras, trincas ou contato 
com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais.   
        Antes do assentamento será verificado se todos os elementos embutidos estão devidamente instalados e 
testados e será inspecionado o nivelamento e a qualidade do acabamento da camada niveladora. Após a 
verificação, a camada niveladora deverá se lavada e cuidadosamente limpa. Quando recortada em locais de caixas 
de passagem ou outros elementos embutidos no piso, o material cerâmico não deverá apresentar rachaduras e/ou 
emendas. 
Seu assentamento será feito de modo a deixar juntas alinhadas e a argamassa a ser utilizada será industrializada, 
interior ou exterior, conforme sua localização no projeto, sendo de marcas a se determinar.  
         Após o assentamento de cada peça cerâmica, a mesma será pressionada contra a argamassa de 
assentamento, e posteriormente, com auxilio de uma régua de alumínio, será verificado o nivelamento das bordas 
de sua superfície. Aquelas que estiverem salientes serão levemente batidas com martelo de borracha até eliminar 
os ressaltos. 
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         Completada a pega da argamassa de assentamento, será verificada a perfeita colocação das cerâmicas e 
serão substituídas as que apresentarem sonoridade inadequada, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
         Quando não especificadas de forma adversa, as juntas serão corridas e rigorosamente alinhadas. A espessura 
das juntas será de acordo com as características e dimensões da cerâmica, observando-se as recomendações do 
fabricante e da FISCALIZAÇÃO. 
         Decorrido 24 horas do seu assentamento inicia-se a limpeza das juntas, com auxílio de escovas e vassoura de 
piaçava.  
         O acabamento será executado com argamassa industrializada própria para rejunte na cor da lajota. 
         Após a cura da argamassa de rejuntamento, as superfícies cerâmicas serão lavadas com sabão neutro, água 
limpa e auxilio de escova de nylon e vassoura de piaçava. 
 
.           
B.11.4 – Cimentado Desempenado com Junta Plástica 
 
         Em algumas calçadas externas e áreas indicadas será aplicada a camada de cimentado (cimento e areia no 
traço 1:3), com juntas plásticas formando quadros de 1,00 m². A profundidade das juntas deverá alcançar a camada 
de base do piso. Os caimentos deverão respeitar as indicações do projeto. A massa de acabamento deverá ser 
curada, mantendo-se as superfícies dos pisos cimentados permanentemente úmidas durante os 3 dias consecutivos 
posteriores à execução. 
          Para o acabamento liso, a superfície deverá ser desempenada após o lançamento da argamassa. 
 
B.11.5 – Calçada em concreto 
          As calçadas em concreto devem ter superfície regular, contínua, firme e antiderrapante em qualquer condição 
climática, executados sem mudanças abruptas de nível ou inclinações que dificultem a circulação dos pedestres. 
          Os níveis dos vizinhos devem ser observados para que haja concordância entre os níveis das calçadas já 
executadas, desde que estas também estejam em conformidade com a inclinação descrita acima. 
          As tampas das concessionárias (rede de água, esgoto e telefonia) devem ficar livres para visita e 
manutenção. O piso construído na calçada não poderá obstruir estas tampas, nem formar degraus ou ressaltos com 
elas. 
         O concreto a ser lançado para as calçadas deverá ter Fck= 15 Mpa, e deverão ter rampas para acesso de 
PNE. 
            
B.12 – FORRO 
 
B.12.1 – Forro em lambri de PVC 100 mm 
 
        Nos locais onde há forro em lambri de PVC de 100 mm de largura, deverão ser recuperadas as áreas que 
estiverem danificadas e revisadas todas as outras áreas, devendo ser recuperadas onde for constatado problemas 
não visíveis a olho nú.  A estrutura de sustentação será de madeira de lei, imunizada, e o gradeamento terá 
distância máxima de 60 cm entre as peças. Na junção do forro com paredes, vigas ou pilares será previsto perfil de 
PVC adequado para um perfeito acabamento. 
 
B.13 – PINTURAS 
 
B.13.1 – Pintura  Látex PVA  com Massa e Selador  
 
         Nas áreas internas será aplicada pintura com tinta PVA sobre selador e massa PVA. 
         Os serviços serão executados por profissionais de comprovada competência e com produtos preparados 
industrialmente. As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas, convenientemente preparadas para o tipo de 
pintura a que se destinam e apenas poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. 

mailto:cplsesau@yahoo.com


 
ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

Av. João Paulo II s/n, – Dom Aristides – Marituba – Pará, CNPJ: 10.299.375/0001-58 

Fone: (91) 3256-2007 e-mail: cplsesau@yahoo.com 

66 

 

 

Deverão ser observadas todas as instruções fornecidas pelos fabricantes para o manuseio e aplicação das 
tintas. Não serão admitidas misturas de tintas de tonalidades diferentes no canteiro de obras, devendo os galões e 
embalagens serem entregues originalmente intactos. 
         Todas as pinturas deverão obedecer aos tipos e cores definidos pela FISCALIZAÇÃO. 
         Deverão ser tomados cuidados no sentido de não se permitir respingos de tinta em outros elementos que não 
receberão pintura. A sucessividade das demãos dar-se-á somente com a secagem total da aplicação anterior. 
         A critério da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá executar uma amostra de tinta a ser utilizada, sob 
idênticas superfícies e iluminação, antes do inicio dos trabalhos. 
         . 
B.13.2 – Pintura PVA sobre Selador 
 
         Nas paredes externas, a critério da FISCALIZAÇÃO, poderá ser aplicada tinta látex PVA externa, sobre 
selador, seguindo as mesmas orientações de aplicação já descritas. O reboco deverá estar nivelado e sem ressaltos 
que possam apresentar acabamento inadequado. 
 
B.13.3 – Antiferruginosa sobre Ferro 
 
         Sobre todas as estruturas metálicas e peças de ferro, deverá haver acabamento em tinta de proteção 
antiferruginosa na cor que melhor se adapte ao local. 
          Nas estruturas de cobertura em ferro aparentes deverá ser aplicada tinta antiferruginosa. 
          As peças metálicas deverão passar por um lixamento eficaz para tirar pontos de ferrugem, com retirada de 
excesso de material com escova de aço. Após este procedimento será aplicada duas demãos de tinta 
antiferruginosa.  
          
B.13.5 – Óleo em madeira  
       
         As portas de madeira terão acabamento em tinta a óleo, na cor definida pela FISCALIZAÇÂO, sobre 
aparelhamento com fundo branco e massa. 
         As estruturas de cobertura em madeira que estão aparentes deverão ter acabamento em pintura a óleo na cor 
já existente, e quando não houver, será definida pela FISCALIZAÇÃO. 
  
 
B.13.6 – Caiação em muros 
 
         Nos muros de alvenaria externos deverá ser aplicada pintura com cal, em quantas demãos sejam necessárias 
para que a superfície seja totalmente coberta.  O cal já deve ter adicionado em sua fórmula cola para que não haja 
escorrimento do mesmo, e será aplicado com brochas, trinchas. 
         As superfícies deverão ser lavadas e limpas antes da aplicação do produto. 
. 
B.14 – INSTALAÇÕES 
 
B.14.1 – Instalações Elétricas.  
. 
       As instalações elétricas de todos os prédios deverão ser revisadas, e executados os serviços necessários para 
que as instalações fiquem completamente recuperadas e em funcionamento, com lâmpadas, cabos, interruptores, e 
tudo que seja necessário para o seu perfeito funcionamento. 
          Deverão ser observadas as normas constantes abaixo: 
 

 ABNT            Associação Brasileira de Normas Técnicas 

 CELPA          Centrais Elétricas do Pará S.A. (REDE CELPA) 
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 Fixar normas e orientações básicas na execução dos serviços. 
B.14.1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
B.14.1.1.1 - Serviços 

Serão executados de acordo com o andamento da obra, e segundo seu cronograma, devendo ser 
observadas as seguintes disposições: 
 
B.14.1.1.2 - Eletrodutos internos 
 

01.  Emprego de ferramentas apropriadas; 
02.  O raio mínimo de curvatura dos tubos não deve ser inferior a seis vezes o diâmetro do mesmo; 
03. Os eletrodutos que aflorarem pisos ou paredes deverão estar em ângulo reto em relação à superfície; 
04.  As ligações de eletrodutos às caixas devem ser feitas por buchas e arruelas apropriadas; 
05. Os eletrodutos rígidos somente devem ser cortados perpendicularmente ao seu eixo. As roscas abertas 

nas extremidades dos eletrodutos devem ter as rebarbas cuidadosamente retiradas externa e 
internamente.  

       As roscas, quando efetuadas na obra, deverão ser executadas com máxima perfeição, não sendo permitida 
a utilização de qualquer vedante; 

06. As emendas dos eletrodutos serão feitas por meio de luvas atarraxadas em ambas as extremidades a 
serem limpas, as quais serão introduzidas nas roscas até se tocarem, para assegurarem uma perfeita 
continuidade da superfície interna de canalização; 

07.  Os eletrodutos terão diâmetro mínimo igual a Ø1/2”; 
08. Antes da enfiação, todas as tubulações e caixas devem ser convenientemente limpas. 
 

B.14.1.1.3 - Eletrodutos externos 
 

01. Os eletrodutos subterrâneos deverão ser de PVC rígido normalizado, nos diâmetros indicados nos desenhos 
e colocados em valetas, conforme especificado abaixo: 

02. A profundidade das valetas será tal que o recobrimento da tubulação resulte um mínimo de 0,40m; 
03. A largura da vala será tão reduzida quanto possível, respeitando-se um mínimo de 0,30 m além da largura 

total dos eletrodutos. 
04.  As luvas de eletrodutos não deverão ser coincidentes, no caso de assentamento paralelo; 
06. O enchimento das valetas, após tomadas todas as providências acima mencionadas deverá ser efetuado 

com aterro isento de pedras e detritos. 
07. Se instalados em locais onde haja trafego de veículos, deverão ter envelope de concreto em toda a 

extensão do tráfego. 
 

B.14.1.1.4 - Caixas 
 

01.  As caixas de passagem deverão ser instaladas onde necessárias para enfiação e inspeção dos 
condutores; 

02. Todas as caixas e quadros na alvenaria, deverão ser chumbados com argamassa, exceto quando indicado 
de outra maneira no desenho; 

03. Nas áreas externas, nos locais assinalados, serão de alvenaria com paredes de tijolos revestidos com 
argamassa, tampa de concreto e alça central para içamento, tendo seu fundo inclinado e dreno com brita, 
conforme as dimensões no projeto. Terão sua tampa selada com argamassa para evitar sua remoção 
indevida. 

 
B.14.1.1.5 - Condutores 

 
01. Toda a enfiação será executada conforme bitolas e tipos necessários, que serão justificados a 

FISCALIZAÇÃO; 
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02.  Precedendo a enfiação em eletrodutos, deverá ser feita limpeza interna com bucha seca. 

Terão bitola mínima de 2,5mm² x 750V.  
 

B.14.1.2 - MATERIAIS A EMPREGAR: 
 
B.14.1.2.1. Eletrodutos 
 
B.14.1.2.1.1. De PVC 
 
    Serão rígidos normatizados, de boa qualidade, próprios para instalações  elétricas embutidas, utilizados 

em todas nas tubulações dos circuitos de iluminação e tomadas. Terão bitola mínima Ø 1/2" nas instalações 
embutidas em teto ou alvenaria. Quando instalados entre o forro e a laje, serão fixados à estrutura por meio de 
braçadeiras galvanizadas tipo “D” e arame galvanizado n.º 18. 

 
B.14.1.2.1.2. De ferro galvanizado 

    Serão rígidos,  
 semi-pesado, sem costura, em varas de 3 metros, com uma luva, utilizados na proteção da descida do cabo 

geral da rede telefônica. 
 
B.14.1.2.2. Condutores 

Serão de cobre, têmpera mole, com isolamento termoplástico para 750V /1 KV em toda a instalação. 
Serão de cobre nu, quando utilizados na malha de aterramento. 
Os condutores com bitolas maiores que 4mm², somente serão emendados por intermédio de conectores 

apropriados. Para bitolas menores, serão aceitas emendas sem conectores, desde que devidamente estanhadas 
com solda branca. 
 
B.14.1.2.3 - Quadro de distribuição  

Será de chapa de aço, protegida contra corrosão e ferrugem por fosfatização, com pintura básica do tipo 
cromato de zinco. Os acabamentos interno e externo serão com tinta esmalte sintético, ou laca 
nitrocelulose aplicada a pistola na cor cinza claro. 

    Suas dimensões devem atender necessariamente aos requisitos de segurança, proteção, manutenção, e 
ventilação, permitindo fácil acesso aos dispositivos, barramentos, etc., todos de acordo com as especificações 
contidas nos diagramas unifilares de cada um deles. 

    Serão de embutir ou sobrepor conforme a melhor conveniência de cada caso, providos de porta, fechadura e 
puxador. Terão, quando indicado, um disjuntor ou chave geral de entrada para proteção de barramento de cobre 
eletrolítico, que alimentará disjuntores ou chaves parciais para proteção dos diversos circuitos, conforme indicação 
nos quadros de carga e diagramas unifilares constantes no projeto. Todos os disjuntores serão do tipo 
termomagnéticos e as chaves (se existirem) conforme especificação no projeto. 

    Terão sempre barramentos, conforme especificado abaixo: 

 01 barra para cada fase; 

 01 barra para o neutro ISOLADA DA CARCAÇA DO QUADRO; 

 01 barra para terra. 
    Os circuitos de tomadas serão protegidos além do disjuntor, por dispositivo tipo interruptor diferencial residual 

(DR), tetrapolar ou bipolar, conforme o circuito a proteger. 
 

B.14.1.2.4. Caixas 
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 De ferro esmaltado 

    Deverão ter orelhas estampadas, retangulares ou octogonais nas dimensões abaixo especificadas e para fins 
assinalados: 

 Caixa octogonal fundo móvel 4”x4”x2”, com tostões para entrada de 1/2” e 3/4”, com duas orelhas para 
instalação embutida em laje  ou entre forro e laje, para atender os pontos de luz no teto. 

 Caixa retangular 4”x2x2”, com tostões para entrada de 1/2” e 3/4”, com duas orelhas para instalação 
embutida a serem  utilizadas para os interruptores e tomadas.  

 Caixa quadrada 4”x4”x2”, com tostões para entrada de 1/2” e 3/4”, com duas orelhas para instalação 
embutida parede, para atender os pontos de tomadas de rede lógica. 

 Caixa retangular 4”x2”x2”, de alumínio fundido, para instalação embutida no piso, para atender os pontos 
de tomadas comuns e de computador. 

 Caixa retangular 4”x4”x2”, de alumínio fundido, para instalação embutida no piso, para atender os pontos 
de tomadas de rede lógica. 

 
B.14.1.2.5. Tomadas Comuns de uso geral (energia) 
Serão do tipo universal, de embutir, 02 Pólos 15A x 250V, utilizadas em caixas 4”x2”x2”  na alvenaria ou em 
caixas de alumínio no piso. 

 De computador (energia) 

Serão do tipo universal, de embutir, 02 Pólos +Terra 20A x 250V, utilizadas em caixa 4”x2”x2” na alvenaria ou  
no piso. 

 De rede lógica 

Serão do tipo RJ-45, 8 vias, utilizada em caixa 4”x4”x2” na alvenaria ou  no piso, sempre compondo 02 
unidades por caixa. 
 

B.14.1.2.6. Interruptores 
    Serão de embutir, de 1, 2 ou 3 teclas ou do tipo paralelo, 10Ax250V, com espelhos de baquelite 4”x2” na com 

cinza, nos pontos indicados no projeto. 
 

B.14.1.2.7. Luminárias 
 

B.14.1.2.7.1. Incandescentes de sobrepor: 
    Serão de sobrepor, para 1 lâmpada de 60 ou 40 W, tipo plafonier com globo de proteção modelo e fabricação 

a determinar ser instaladas nos pontos indicados no projeto, conforme simbologia elétrica. 
 
B.14.1.2.7.2. Incandescentes de embutir: 

    Serão de embutir, para 1 lâmpada de 40 W tipo mini spot, modelo e fabricação a determinar ser instaladas na 
marquise externa, conforme simbologia elétrica. 
 

B.16.1.2.7.3. Fluorescentes tipo compacta: 
    Serão de sobrepor, para 1 lâmpada fluorescente compacta de 22,5 W, modelo a determinar, a ser instaladas 

nos pontos necessários. 
 

B.14.1.2.7.4. Fluorescentes tipo calha: 
    Serão de sobrepor, para 2 lâmpadas de 32 ou 16 W, equipadas com reator eletrônico AFP, 127V, 60Hz, 

modelo a determinar, a ser instaladas nos gabinetes, sanitários masculino e feminino e circulação. 
 
B.14.3 – Instalações Hidrossanitárias 
 
B.14.3.1- Materiais Hidrossanitários 
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         As tubulações e conexões hidráulicas deverão ser de PVC, Linha Hidráulica Soldável, na cor marrom, 
Instalações Prediais de Água Fria, pressão máxima = 7,5 kgf/cm2 a 20ºC, de acordo com a Norma da ABNT NBR 
5648.  

Os registros de gaveta para comando dos ramais serão em bronze com volante extra reforçado. Quando interno 
será com canopla cromada, e quando externo terá acabamento bruto. 

As torneiras para pias e lavatórios serão com acabamento cromado. 
Os reservatórios elevados, com capacidade de 1000 litros, serão em poliéster insaturado ou em polietileno de 
alta densidade.  
As tubulações e conexões sanitárias deverão ser de PVC, Linha Sanitária de Esgoto, Série Normal, na cor 
branca, Instalações Prediais de Esgoto, de acordo com a Norma da ABNT NBR 5688. 
As caixas sifonadas de 150 mm, que recebem as águas servidas serão em PVC com tampas em grelhas 
cromadas quadradas, niveladas com o piso acabado e saídas de 50 mm e entradas de 40 mm. 

Todas as louças e aparelhos a serem empregados devem ser de material de 1ª qualidade. 
Os vasos sanitários serão comuns, com caixa de descarga acoplada, sifonados, auto aspirantes com saída 
inferior, na cor branca. 
Em todos os prédios terão vasos para PNE. 

     Os assentos para o vaso sanitário serão em plástico na mesma cor do vaso sanitário. 
     Os mictórios serão comuns, sifonados, na cor branca. 

Os porta papéis e toalhas serão em louça branca. 
Os lavatórios serão sem coluna, fixados na parede, de 1a qualidade, com torneiras cromadas com fechamento 

manual, e se utilizarão válvulas de metal e sifões cromados para os lavatórios de 1ª qualidade. 
Todas as peças sanitárias não poderão apresentar quaisquer defeitos, com os seus complementos 

perfeitamente adaptáveis ao tipo de peça utilizada. 
As tubulações e conexões de águas pluviais deverão ser de PVC, Linha Sanitária de Esgoto, Série Normal, na 
cor branca, Instalações Prediais de Esgoto, de acordo com a Norma da ABNT NBR 5688. 

As caixas de areia a serem construídas serão em alvenaria rebocada, com tampas em concreto armado. 
 
 
B.15 – DIVERSOS 
 
B.17.1 – Muro em alvenaria rebocada 
 
         Nos locais necessários, o muro divisório será recuperado, na altura do existente, e ter pilares de concreto a 
cada 3 metros, engastado na parte inferior do muro já existente. Deve ser analisada junto a FISCALIZAÇÃO a 
necessidade de viga superior de amarração.  
 
B.16 – COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 
 
B.16.1 – Limpeza Final da Obra 
          
         Será removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpos e varridos todos os excessos.  
         Todos os pisos serão cuidadosamente limpos, retirando-se toda e qualquer sujeira aderente, lavados, a fim de 
apresentar superfície uniforme, isenta de qualquer impureza, manchas e outras imperfeições, encontrando-se em 
perfeita condições de utilização. 
         Todas as alvenarias de elementos vazados, revestimentos, aparelhos sanitários etc, serão limpos abundante e 
cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 
         Todas as torneiras e registros serão limpos com escova e sabão, até que sejam retirados todos os vestígios de 
sujeiras e/ou respingos da pintura. 
         Todas as louças sanitárias serão abundantemente lavadas, removendo-se com cuidado todo o excesso de 
massa utilizado na colocação das peças. 
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         Todas as caixas de passagem, assim como as sifonadas, deverão ser abertas para limpeza e remoção de 
detritos. 
         Todas as fechaduras deverão ser testadas quanto ao seu funcionamento e o perfeito nivelamento das portas. 
         Todas as bancadas deverão ser perfeitamente limpas, retirando-se toda e qualquer impureza. 
         Todos os aparelhos de iluminação deverão ser rigorosamente limpos e polidos, observando-se o perfeito 
funcionamento dos mesmos e o estado das lâmpadas. 
         Todas as esquadrias deverão ser convenientemente limpas, polidas e lubrificadas as dobradiças, trincos e 
fechaduras.  
         Todas as ruas e calçadas deverão ser varridas para retirada de todo o excesso de massa que por ventura 
tenha ficado. 
 
B.17 – 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 para execução dos serviços, que inclui material, mão de obra, encargos sociais, ferramentas 
e tudo mais necessário para execução das obras. 
 
   B.18 – RECEBIMENTO DA OBRA 
 
        Por ocasião do recebimento da obra, todas as instalações devem estar funcionando perfeitamente e com a 
autorização dos órgãos competentes, bem como da Prefeitura Municipal de Marituba. Será procedida cuidadosa 
verificação por parte da FISCALIZAÇÃO das perfeitas condições de todas as instalações elétricas, telefônicas, de 
abastecimento de água, rede de esgotos, rede de drenagem e demais outros aspectos da infra-estrutura do local. 
Deverão ser demolidas todas as instalações provisórias utilizadas na execução da obra. 

_____________________________________ 
Adeilton Sousa de Amorim 

Engº Civil CREA PA 29749D 
Ciente, 
 
________________________________ 
Itelmar Barroncas Gonzaga 
Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano – SEIDUR 
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USF BELA VISTA  -  PLANTA BAIXA 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF BELA VISTA 
Referência 

Utilizada: 
SINAPI/SEDOP 

LOCAL
: 

RUA SÃO JOSÉ Nº 100 - BAIRRO BELA VISTA - MARITUBA/PA 

  

Mês de ref.: mai-17 

DATA: JUNHO DE 2017 
  

  
 

  

      
LEIS SOCIAIS SINAPI = 123,64% 

      
LEIS SOCIAIS SEDOP = 142,73% 

      
BDI=30,5% 

PLANILHA DE QUANTIDADES E VALORES 

Item Fonte Código Descrição dos Serviços Un Qde 
Valor 

Unitário   
sem BDI 

Valor Unitário 
com BDI 

Valor Parcial 

1     SERVIÇOS PRELIMINARES         
 R$     

15.884,19  

1.1 SINAPI 74209/001 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO 

M2 6,00 R$ 411,86 R$ 537,48 R$ 3.224,86 

1.2 SEDOP 11170 LICENÇAS E TAXAS DA OBRA CJ 1,00 R$ 2.422,33 R$ 3.161,14 R$ 3.161,14 

1.3 SINAPI 93208 

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 
PRATELEIRAS. 

M2 15,00 R$ 485,22 R$ 633,21 R$ 9.498,18 

          
 

      

2     DEMOLIÇÕES E RETIRADAS         R$ 5.614,49 

2.1 SINAPI 72238 
RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, 
INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS 

M2 11,25 R$ 6,71 R$ 8,76 R$ 98,51 

2.2 SINAPI 72237 
RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE 
FORRO 

M2 11,25 R$ 13,43 R$ 17,53 R$ 197,17 

2.3 SINAPI 72226 
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA 
PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS 
OU DE VIDRO 

M2 36,46 R$ 10,07 R$ 13,14 R$ 479,13 

2.4 SINAPI 72224 
RETIRADA DE TELHAS CERAMICAS OU DE 
VIDRO 

M2 36,46 R$ 8,98 R$ 11,72 R$ 427,27 

2.5 SINAPI 73801/001 
DEMOLICAO DE PISO DE ALTA 
RESISTENCIA 

M4 21,12 R$ 22,47 R$ 29,32 R$ 619,31 

2.6 SINAPI 85332 
RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO 
C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS 

UNI 5,00 R$ 4,77 R$ 6,22 R$ 31,12 

2.7 SINAPI 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UNI 4,00 R$ 16,93 R$ 22,09 R$ 88,37 

2.8 SINAPI 85186 

PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE 
GALHOS SECOS E RETIRADA DE 
PARASITAS ,INCLUINDO REMOCAO DE 
ENTULHO 

UNI 2,00 R$ 80,06 R$ 104,48 R$ 208,96 

2.9 SINAPI 72178 
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE 
MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS 

M2 8,96 R$ 22,34 R$ 29,15 R$ 261,22 

2.10 SINAPI 85374 
REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA 
FUNCIONAMENTO DE APARELHOS 
SANITARIOS 

UNI 6,00 R$ 9,98 R$ 13,02 R$ 78,14 

2.11 SINAPI 85407 REMOCAO DE FIACAO ELETRICA M 
264,0

0 
R$ 8,87 R$ 11,58 R$ 3.055,89 

2.12 SEDOP 20013 
RETIRADA DE ESQUADRIA (PORTAS E 
JANELAS) COM APROVEITAMENTO 

M2 5,04 R$ 7,44 R$ 9,71 R$ 48,93 

2.13 SEDOP 20847 RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO UNI 1,00 R$ 15,67 R$ 20,45 R$ 20,45 

                  

3     MOVIMENTAÇÃO DE TERRA         R$ 1.760,50 

3.1 SINAPI 73965/009 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, 
DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO 
/ ESCORAMENTO. 

M3 6,44 R$ 149,80 R$ 195,49 R$ 1.258,95 

3.2 SINAPI 94342 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA 
PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. 

M3 7,35 R$ 52,29 R$ 68,24 R$ 501,55 

                  

4     FUNDAÇÕES         R$ 8.122,53 

4.1 SINAPI 95240 
LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, 
PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS 

M2 12,88 R$ 13,87 R$ 18,10 R$ 233,13 

mailto:cplsesau@yahoo.com


 
ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

Av. João Paulo II s/n, – Dom Aristides – Marituba – Pará, CNPJ: 10.299.375/0001-58 

Fone: (91) 3256-2007 e-mail: cplsesau@yahoo.com 

74 

 

 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

4.2 SINAPI 95957 
EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO DE CONCRETO 
ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 

M3 3,22 R$ 1.877,49 R$ 2.450,12 R$ 7.889,40 

                  

5     ESTRUTURAS         R$ 10.506,05 

5.1 SINAPI 93183 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO PARA INSTALAÇÃO 
DE PORTAS. 

M 7,20 R$ 26,77 R$ 34,93 R$ 251,53 

5.2 SINAPI 93204 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 
MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 
ARMADO PARA ELEVAÇÃO DAS PAREDES. 

M 32,20 R$ 29,11 R$ 37,99 R$ 1.223,23 

5.3 SINAPI 95957 
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 

M3 2,51 R$ 1.877,49 R$ 2.450,12 R$ 6.149,81 

5.4 SEDOP 050216 
PILAR EM MAD. DE LEI 
6"X6"(INCL.BL.CONC.CICLÓPICO) 

UNI 3,00 R$ 283,92 R$ 370,52 R$ 1.111,55 

5.5 SEDOP 80293 
IMPERMEABILIZAÇÃO PARA 
BALDRAME(IGOL 2 + SIKA 1) 

M2 28,98 R$ 46,80 R$ 61,07 R$ 1.769,92 

                  

6     PAREDES E PAINÉIS         R$ 28.688,58 

6.1 SINAPI 87471 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 
6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA PARA BANHEIROS DE PNE E 
PARA ELEVAÇÃO DAS PAREDES DA ÁREA 
AMPLIADA 

M2 
144,9

0 
R$ 34,08 R$ 44,47 R$ 6.444,34 

6.2 SINAPI 87876 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO MANUAL  

M2 
257,6

0 
R$ 9,81 R$ 12,80 R$ 3.297,81 

6.3 SINAPI 87527 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 
DE OM EXECUÇÃO DE TALISCAS.20MM, 

M2 
257,6

0 
R$ 27,96 R$ 36,49 R$ 9.399,26 

6.4 SINAPI 87530 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

M2 
257,6

0 
R$ 28,40 R$ 37,06 R$ 9.547,17 

                  

7     COBERTURA         R$ 14.247,71 

7.1 SINAPI 72101 
REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS 
CERÂMICAS COM POSSÍVEIS TROCAS DE 
PEÇAS E DE TELHAS. 

M2 
110,6

2 
R$ 7,10 R$ 9,27 R$ 1.024,95 

7.2 SINAPI 72091  
RECOLOCACÃO DE TELHAS CERAMICAS 
TIPO PLAN, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL 

M2 36,46 R$ 35,27 R$ 46,03 R$ 1.678,16 

7.3 SINAPI 92540 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 
RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 
TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL P/ ÁREA AMPLIADA. 

M2 91,73 R$ 53,48 R$ 69,79 R$ 6.401,97 

7.4 SINAPI 73938/002 
COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO 
PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO P/ 
ÁREA AMPLIADA. 

M2 91,73 R$ 42,96 R$ 56,06 R$ 5.142,64 
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8     ESQUADRIAS         R$ 4.424,38 

8.1 SINAPI 91297 

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNI 4,00 R$ 239,32 R$ 312,31 R$ 1.249,25 

8.2 SEDOP 091512 
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO 
TEMPERADO DE 8MM 

M2 5,28 368,93 R$ 481,45 R$ 2.542,08 

8.3 SINAPI 91305 

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, 
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO 
DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNI 9,00 R$ 53,90 R$ 70,34 R$ 633,06 

                  

9     REVESTIMENTOS         R$ 1.467,72 

9.1 SINAPI 87271 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU 
SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES DA COZINHA E BALCÃO DA 
CHURRASQUEIRA. 

M2 18,48 R$ 60,86 R$ 79,42 R$ 1.467,72 

                  

10     PISOS         R$ 15.775,01 

10.1 SINAPI 68333 
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO 
MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO 
JUNTA S DE DILATACAO. 

M2 97,55 R$ 48,80 R$ 63,68 R$ 6.212,37 

10.2 SINAPI 87632 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 

M2 76,44 R$ 35,33 R$ 46,11 R$ 3.524,32 

10.3 SINAPI 87250  

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 
COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 10 M2. 

M2 76,44 R$ 49,91 R$ 65,13 R$ 4.978,73 

10.4 SINAPI 88649 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA 
COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 
45X45CM. 

M  
113,4

0 
R$ 7,16 R$ 9,34 R$ 1.059,59 

                  

11     FORROS         R$ 6.692,24 

11.1 SINAPI 84091 
BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM 
PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS 
DE 50CM PARA AMPIAÇÃO. 

M2 65,19 R$ 45,04 R$ 58,78 R$ 3.831,69 

11.2 SEDOP 141336 
FORRO EM LAMBRI DE PVC PARA AS SALAS 
EM GERAL A AMPLIÇÃO. 

M2 65,19 R$ 31,88 R$ 41,60 R$ 2.712,13 

11.3 SINAPI 72201  
RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE 
PVC E PERFIS, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 

M2 11,25 R$ 10,11 R$ 13,19 R$ 148,43 

                  

12     PINTURAS         R$ 52.020,51 

12.1 SINAPI 84647  
PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E 
FUNDO PREPARADOR  

M2 
317,5

2 
R$ 104,17 R$ 135,94 R$ 43.164,26 

12.2 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 

M2 
208,9

5 
R$ 12,50 R$ 16,31 R$ 3.408,50 

12.3 SINAPI 79498/001 

PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE 
SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO 
INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO 

M2 10,56 R$ 12,29 R$ 16,04 R$ 169,37 

12.4 SINAPI 74245/001 
PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO 
DUAS DEMÃOS P/ O PISO DA ÁREA DE 
CHURRASCO E CALÇADAS 

M2 97,55 R$ 12,46 R$ 16,26 R$ 1.586,19 

12.5 SINAPI 73739/001 
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM 
MADEIRA, DUAS DEMÃOS P/ AS PORTAS E 
JANELAS DE MADEIRA 

M2 26,04 R$ 13,40 R$ 17,49 R$ 455,36 

12.6 SINAPI 73445 
CAIACAO INT OU EXT SOBRE 
REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE 

M2 
318,4

0 
R$ 7,79 R$ 10,17 R$ 3.236,84 
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FIXADOR COM DUAS DEMAOS P/ MURO. 

                  

13     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         R$ 20.182,16 

13.1 SINAPI 93664 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UNI 5,00 R$ 40,20 R$ 52,46 R$ 262,31 

13.2 SINAPI 74130/001 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UNI 9,00 R$ 9,74 R$ 12,71 R$ 114,40 

13.3 SINAPI 74130/003 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 
PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UNI 6,00 R$ 42,60 R$ 55,59 R$ 333,56 

13.4 SINAPI 93655 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNI 6,00 R$ 8,49 R$ 11,08 R$ 66,48 

13.5 SINAPI 74130/005 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 
PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UNI 1,00 R$ 83,54 R$ 109,02 R$ 109,02 

13.6 SINAPI 
92004 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNI 17,00 R$ 32,74 R$ 42,73 R$ 726,34 

13.7 SINAPI 92023 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNI 15,00 R$ 29,37 R$ 38,33 R$ 574,92 

13.8 SINAPI 91960 
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 
10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNI 8,00 R$ 29,16 R$ 38,05 R$ 304,43 

13.9 SINAPI 91961 
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNI 6,00 R$ 34,03 R$ 44,41 R$ 266,45 

13.10 SINAPI 91971 

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNI 3,00 R$ 52,04 R$ 67,91 R$ 203,74 

13.11 SINAPI 91972 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 
10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNI 6,00 R$ 48,51 R$ 63,31 R$ 379,83 

13.12 SINAPI 74094/001 
LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA 
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE 
COMPACTA 

UNI 20,00 R$ 28,89 R$ 37,70 R$ 754,03 

13.13 SINAPI 93045 
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL 
BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

UNI 30,00 R$ 36,39 R$ 47,49 R$ 1.424,67 

13.14 SINAPI 91927 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

M 
800,0

0 
R$ 3,05 R$ 3,98 R$ 3.184,20 

13.15 SINAPI 91929 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

M 
400,0

0 
R$ 4,03 R$ 5,26 R$ 2.103,66 

13.16 SINAPI 91931 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

M 
300,0

0 
R$ 5,41 R$ 7,06 R$ 2.118,02 

13.17 SINAPI 74246/001 
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM 
LAMPADA VAPOR METALICO 400 W 

UNI 3,00 R$ 243,66 R$ 317,98 R$ 953,93 

13.18 SEDOP 170076 ELETRODUTO PVC DE 3/4" M 
250,0

0 
R$ 6,34 R$ 8,27 R$ 2.068,43 

13.19 SEDOP 171135 BRAÇADEIRA TIPO "D' P/ ELET DE   3/4" UN 30,00 R$ 1,70 R$ 2,22 R$ 66,56 

13.20 SEDOP 170881 CAIXA PLÁSTICA 4"X2" UN 13,00 R$ 2,19 R$ 2,86 R$ 37,15 

13.21 SEDOP 170885 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 08 UN 1,00 R$ 73,76 R$ 96,26 R$ 96,26 
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DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO) 

13.22 SEDOP 170744 
CABO DE COBRE  16MM2 - 750 V PADRÃO 
DE ENTRADA 

M 
130,0

0 
R$ 6,41 R$ 8,37 R$ 1.087,46 

13.23 SEDOP 171270 
CABO DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO 
16MM² 

M 10,00 R$ 10,16 R$ 13,26 R$ 132,59 

13.24 SEDOP 171164 
HASTE DE AÇO COBREADA 5/8"X2,40M C/ 
CONECTOR 

M 3,00 R$ 66,01 R$ 86,14 R$ 258,43 

13.25 SEDOP 171165 
HASTE DE AÇO COBREADA 3/8"X3,0M C/ 
CONECTOR 

M 3,00 R$ 70,37 R$ 91,83 R$ 275,50 

13.26 SEDOP 171161 
HASTE DE COBRE P/ ATERRAM. 3/4"X3M S/ 
CONECTOR 

UN 3,00 R$ 93,78 R$ 122,38 R$ 367,15 

13.27 SEDOP 170632 ELETRODUTO PVC DE 1 1/4" M 
100,0

0 
R$ 13,05 R$ 17,03 R$ 1.703,03 

13.28 SEDOP 170393 CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO 15KV L 100A UN 1,00 R$ 160,66 R$ 209,66 R$ 209,66 

                  

14     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS         R$ 3.986,11 

14.1 SINAPI 89957 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA 
FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE 
PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO 
E M ALVENARIA. 

PT 5,00 R$ 101,52 R$ 132,48 R$ 662,42 

14.2 SEDOP 180214 
PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, 
CONEXOES,CX. E RALOS) P/ BANHEIRO. 

PT 5,00 R$ 255,97 R$ 334,04 R$ 1.670,20 

14.3 SEDOP 180845 
REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO PARA 
COZINHA E BANHEIROS. 

PT 4,00 R$ 102,39 R$ 133,62 R$ 534,48 

14.4 SINAPI 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNI 1,00 R$ 329,82 R$ 430,42 R$ 430,42 

14.5 SINAPI 86903 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 
45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNI 2,00 R$ 263,83 R$ 344,30 R$ 688,60 

                  

15     INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO         R$ 8.633,32 

15.1 SEDOP 230262 
PONTO P/AR 
CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E 
FIAÇAO) PARA SALAS DE AULA. 

PT 3,00 R$ 297,33 R$ 388,02 R$ 1.164,05 

15.2 SEDOP 231084 PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M) PT 3,00 R$ 125,18 R$ 163,36 R$ 490,08 

15.3 SEDOP 230846 REVISÃO DE PONTO DE AR CONDICIONADO PT 1,00 R$ 96,12 R$ 125,44 R$ 125,44 

15.4 SEDOP 231309 APARELHO AIR-SPLIT - 12.000 BTU'S UM 3,00 R$ 1.698,26 R$ 2.216,23 R$ 6.648,69 

15.5 SEDOP 231215 
CONJUNTO AIRSTOP DE EMBUTIR 
COMPLETO 

UM 
3,00 

R$ 52,38 R$ 68,36 R$ 205,07 

                  

16     LIMPEZA GERAL         R$ 1.022,01 

16.1 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 
345,0

0 R$ 2,27 
R$ 2,96 R$ 1.022,01 

                  

TOTAL GERAL DA OBRA  R$                                 199.027,51  

BASE: MAIO DE 2017 ELABORADOR DO ORÇAMENTO: VISTO: 

               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Adeilton Sousa de Amorim                                                                                                                
Engº Civil - CREA 29749D PA Augusto Cezar de Abreu Varanda 

            Diretor de Obras 

Observações: 
       

1 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a 
composição do custo unitário em documetno separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a análise do orçamento. 
2 - A parcela de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) não poderá ser superior ao divulgado pela Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento 
Urbano (SEIDUR). 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

                      
OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF BELA VISTA 

LOCAL: 
RUA SÃO JOSÉ Nº 100 - BAIRRO BELA VISTA - 
MARITUBA/PA 

  
    

DATA: JUNHO DE 2017         
                      

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

ITEM DESCRIÇÃO 
MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS 

TOTAL  
1 2 3 4 5 

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 

100% 0% 0% 0% 0% 100% 

            

15884,19 0,00 0,00 0,00 0,00 
 R$      

15.884,19  

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

100% 0% 0% 0% 0% 100% 

            

5614,49 0,00 0,00 0,00 0,00 
 R$       

5.614,49  

03 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

30% 70% 0% 0% 0% 100% 

            

528,15 1232,35 0,00 0,00 0,00 
 R$       

1.760,50  

04 FUNDAÇÕES 

0% 50% 50% 0% 0% 100% 

            

0,00 4061,27 4061,27 0,00 0,00 
 R$       

8.122,53  

05 ESTRUTURAS 

0% 60% 40% 0% 0% 100% 

            

0,00 6303,63 4202,42 0,00 0,00 
 R$      

10.506,05  

06 PAREDES E PAINÉIS 

30% 20% 50% 0% 0% 100% 

            

8606,57 5737,72 14344,29 0,00 0,00 
 R$      

28.688,58  

07 COBERTURA 

50% 50% 0% 0% 0% 100% 

            

7123,86 7123,86 0,00 0,00 0,00 
 R$      

14.247,71  

08 ESQUADRIAS  

0% 100% 0% 0% 0% 100% 

            

0,00 4424,38 0,00 0,00 0,00 
 R$       

4.424,38  

09 REVESTIMENTOS 

0% 50% 50% 0% 0% 100% 

            

0,00 733,86 733,86 0,00 0,00 
 R$       

1.467,72  

10 PISOS 

0% 0% 0% 100% 0% 100% 

            

0,00 0,00 0,00 15775,01 0,00  R$      

mailto:cplsesau@yahoo.com


 
ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

Av. João Paulo II s/n, – Dom Aristides – Marituba – Pará, CNPJ: 10.299.375/0001-58 

Fone: (91) 3256-2007 e-mail: cplsesau@yahoo.com 

79 

 

 

15.775,01  

11 FORROS 

0% 0% 0% 100% 0% 100% 

            

0,00 0,00 0,00 6692,24 0,00 
 R$       

6.692,24  

12 PINTURAS 

0% 20% 20% 20% 40% 100% 

            

0,00 10404,10 10404,10 10404,10 20808,20 
 R$      

52.020,51  

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

50% 25% 25% 0% 0% 100% 

            

10091,08 5045,54 5045,54 0,00 0,00 
 R$      

20.182,16  

14 
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS 

30% 40% 30% 0% 0% 100% 

            

1195,83 1594,44 1195,83 0,00 0,00 
 R$       

3.986,11  

15 
INSTALAÇÕES DE AR 
CONDICIONADO 

0% 100% 0% 0% 0% 100% 

            

0,00 8633,32 0,00 0,00 0,00 
 R$       

8.633,32  

16 LIMPEZA GERAL 

0% 0% 0% 0% 100% 100% 

            

0,00 0,00 0,00 0,00 1022,01 
 R$       

1.022,01  

                      

% 25% 28% 20% 17% 11% 100% 

TOTAL COM BDI E LEIS SOCIAIS 
 R$      

49.044,17  
 R$      

55.294,47  
 R$      

39.987,31  
 R$      

32.871,35  
 R$      

21.830,22  
 R$    

199.027,51  

BASE: MAIO DE 2017 ELABORADOR DO ORÇAMENTO: VISTO: 

           
  Adeilton Sousa de Amorim                                                                                                                                           Augusto Cezar de Abreu Varanda 

      Engº Civil - CREA PA 29749D Diretor de Obras 

Observações: 
         1 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, 

deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documetno separado como forma de facilitar tanto a 
elaboração quanto a análise do orçamento. 
2 - A parcela de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) não poderá ser superior ao divulgado pela Secretaria de 
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (SEIDUR). 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF BELA VISTA     

LOCAL: 
RUA SÃO JOSÉ Nº 100 - BAIRRO BELA VISTA - 
MARITUBA/PA 

  

    

DATA: JUNHO DE 2017 
  

  
 

  

      
  

      
  

MEMÓRIA DE CÁICULO 

Item 
Font

e 
Código Descrição dos Serviços 

U
n 

 
QTD

E  
      

1     SERVIÇOS PRELIMINARES      MEMÓRIA  

1.1 
SINA

PI 
74209/0

01 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

M
2 

6,00  2m x 3m  

1.2 
SED
OP 

11170 Licenças e taxas da obra CJ 1,00  1 unid. X 1  

1.3 
SINA

PI 
93208 

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 
PRATELEIRAS. 

M
2 

15,0
0 

 3m x 5m  

  
      

 
   

2     DEMOLIÇÕES E RETIRADAS      MEMÓRIA  

2.1 
SINA

PI 
72238 

RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE 
PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS 

M
2 

11,2
5 

 4,5m x 2,5m  

2.2 
SINA

PI 
72237 

RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE 
FORRO 

M
2 

11,2
5 

 4,5m x 2,5m  

2.3 
SINA

PI 
72226 

RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA 
PONTALETEADA PARA TELHAS 
CERAMICAS OU DE VIDRO 

M
2 

36,4
6 

 3,10m x 9,80m x 1,20m  

2.4 
SINA

PI 
72224 

RETIRADA DE TELHAS CERAMICAS OU DE 
VIDRO 

M
2 

36,4
6 

 3,10m x 9,80m x 1,20m  

2.5 
SINA

PI 
73801/0

01 
DEMOLICAO DE PISO DE ALTA 
RESISTENCIA 

M
2 

21,1
2 

 (37,20m x 
0,50m)+(1,20m x 2,10m)  

2.6 
SINA

PI 
85332 

RETIRADA DE APARELHOS DE 
ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE 
LAMPADAS 

U
NI 

5,00  1 unid. X 5  

2.7 
SINA

PI 
85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS 

U
NI 

4,00  1 unid. X 4  

2.8 
SINA

PI 
85186 

PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE 
GALHOS SECOS E RETIRADA DE 
PARASITAS ,INCLUINDO REMOCAO DE 
ENTULHO 

U
NI 

2,00  1 unid. X 2  

2.9 
SINA

PI 
72178 

RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE 
MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS 

M
2 

8,96  3,2m x 2,80m  

2.10 
SINA

PI 
85374 

REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA 
FUNCIONAMENTO DE APARELHOS 
SANITARIOS 

U
NI 

6,00  1 unid. X 6  

2.11 
SINA

PI 
85407 REMOCAO DE FIACAO ELETRICA M 

264,
00 

 132m x 2  

2.12 
SED
OP 

20013 
Retirada de esquadria (portas e janelas) com 
aproveitamento 

M
2 

5,04  2,10m x 0,80m x 3  
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2.13 
SED
OP 

20847 Retirada de caixa de ar condicionado 
U
NI 

1,00  1 unid. X 1  

  
      

    
3     MOVIMENTAÇÃO DE TERRA      MEMÓRIA  

3.1 
SINA

PI 
73965/0

09 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, 
DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO. 

M
3 

6,44 
 32,20m x (0,40m x 

0,50m)  

3.2 
SINA

PI 
94342 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA 
PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. 

M
3 

7,35 
 (2,50m x 4,90m x 0,30m) 

x 2  

   
    

    
   

    
    

4     FUNDAÇÕES      MEMÓRIA  

4.1 
SINA

PI 
95240 

LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, 
PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

M
2 

12,8
8 

 32,20m x 0,40m  

4.3 
SINA

PI 
95957 

EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 

M
3 

3,22 
 32,20m x (0,20m x 

0,50m)  

  
      

    
4     ESTRUTURAS      MEMÓRIA  

4.1 
SINA

PI 
93183 

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS 
COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO PARA 
INSTALAÇÃO DE PORTAS. 

M 7,20  1,20m x 6  

4.2 
SINA

PI 
93204 

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 
MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 
ARMADO PARA ELEVAÇÃO DAS PAREDES. 

M 
32,2

0 
 32,20m x 1  

4.3 
SINA

PI 
95957 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 

M
3 

2,51  0,05m x 50,20m  

4.4 
SED
OP 

050216 
Pilar em mad. de lei 
6"x6"(incl.bl.conc.ciclópico) 

U
NI 

3,00  1 unid. X 3  

4.5 
SED
OP 

80293 
Impermeabilização para baldrame(Igol 2 + 
Sika 1) 

M
2 

28,9
8 

 0,9m x 32,20m  

  
      

    
5     PAREDES E PAINÉIS      MEMÓRIA  

5.1 
SINA

PI 
87471 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA PARA BANHEIROS DE PNE E 
PARA ELEVAÇÃO DAS PAREDES DA ÁREA 
AMPLIADA 

M
2 

144,
90 

 (32,20m x 3m)+(32,20m 
x 1,5m)  

5.2 
SINA

PI 
87876 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO MANUAL  

M
2 

257,
60 

 128,80m x 2  

5.3 
SINA

PI 
87527 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

M
2 

257,
60 

 128,80m x 2  
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400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 
AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 
ESPESSURA DE OM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS.20MM, 

5.4 
SINA

PI 
87530 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

M
2 

257,
60 

 128,80m x 2  

  
      

    
6     COBERTURA         

 R$                  
-    

6.2 
SINA

PI 
72101 

REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE 
TELHAS CERÂMICAS COM POSSÍVEIS 
TROCAS DE PEÇAS E DE TELHAS. 

M
2 

99,3
6 

 (9,20m x 9,80m) x 1,20  

6.3 
SINA

PI 
72091  

RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS 
TIPO PLAN, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL 

M
2 

36,4
6 

 3,10m x 9,80m x 1,20  

6.4 
SINA

PI 
92540 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 
RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 
TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL P/ ÁREA AMPLIADA. 

M
2 

91,7
3 

 7,80m x 9,80m x 1,20   

6.5 
SINA

PI 
73938/0

02 

COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO 
PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO P/ 
ÁREA AMPLIADA. 

M
2 

91,7
3 

 7,80m x 9,80m x 1,20   

         8     ESQUADRIAS      MEMÓRIA  

8.1 
SINA

PI 
91297 

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

U
NI 

4,00  1 unid. X 4  

8.2 
SED
OP 

091512 
Esquadria de correr em vidro temperado de 
8mm 

M
2 

5,28  1,20m x 1,1m x 4 unid.  

8.3 
SINA

PI 
91305 

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, 
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO 
DE FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

U
NI 

9,00  1 unid. X 9  

         
9     REVESTIMENTOS         

 R$                  
-    

9.1 
SINA

PI 
87271 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 
25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES DA COZINHA E BALCÃO DA 
CHURRASQUEIRA. 

M
2 

18,4
8 

 6,60m x 2,80m  

         10     PISOS      MEMÓRIA  
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10.1 
SINA

PI 
68333 

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO 
MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO 
JUNTA S DE DILATACAO. 

M
2 

97,5
5 

 (7,80 x 9,80) + (37,20 x 
0,50m) + (1,20m x 

2,10m)  

10.2 
SINA

PI 
87632 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 

M
2 

76,4
4 

 7,80m x 9,80m  

10.3 
SINA

PI 
87250  

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 
COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 10 M2. 

M
2 

76,4
4 

 7,80m x 9,80m  

10.4 
SINA

PI 
88649 

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA 
COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 
45X45CM. 

M  
113,

40 

 
32,20+16,70+14,90+12,2

0+22,70+14,70  

         11     FORROS      MEMÓRIA  

11.1 
SINA

PI 
84091 

BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM 
PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, 
ESPACADAS DE 50CM PARA AMPIAÇÃO. 

M
2 

65,1
9 

 (7,80m x 9,80m)-11,25  

11.2 
SED
OP 

141336 
Forro em lambri de PVC para as salas em 
geral a amplição. 

M
2 

65,1
9 

 (7,80m x 9,80m)-11,25  

11.4 
SINA

PI 
72201  

RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE 
PVC E PERFIS, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 

M
2 

11,2
5 

 4,5m x 2,5m  

  
      

    
12     PINTURAS      MEMÓRIA  

12.2 
SINA

PI 
84647  

PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO 
E FUNDO PREPARADOR  

M
2 

317,
52 

 
(32,2*2,8)+(16,70*2,8)+(1
4,90*2,8)+(12,20*2,8)+(2

2,70*2,8)+(14,70*2,8)  

12.3 
SINA

PI 
88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 

M
2 

208,
95 

 59,70m x 3,5m  

12.4 
SINA

PI 
79498/0

01 

PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE 
SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO 
INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO 

M
2 

10,5
6 

 1,20m x 1,1m x 8  

12.5 
SINA

PI 
74245/0

01 

PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO 
DUAS DEMÃOS P/ O PISO DA ÁREA DE 
CHURRASCO E CALÇADAS 

M
2 

97,5
5 

 (7,80m x 
9,80m)+(37,20m x 0,50) 

+ (1,20m x 2,10m)  

12.6 
SINA

PI 
73739/0

01 

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM 
MADEIRA, DUAS DEMÃOS P/ AS PORTAS E 
JANELAS DE MADEIRA 

M
2 

26,0
4 

 (2,10m x 0,80m x 10) + 
(1,20m x 1,1m x 7)  

12.8 
SINA

PI 
73445 

CAIACAO INT OU EXT SOBRE 
REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE 
FIXADOR COM DUAS DEMAOS P/ MURO. 

M
2 

318,
40 

 159,20m x 2m  

         13     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS      MEMÓRIA  

13.1 
SINA

PI 
93664 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

U
NI 

5,00  1 unid. X 5  

13.2 
SINA

PI 
74130/0

01 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
MONOPOLAR PADRAO NEMA 

U
NI 

9,00  1 unid. X 9  
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(AMERICANO) 10 A 30A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

13.3 
SINA

PI 
74130/0

03 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 
PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

U
NI 

6,00  1 unid. X 6  

13.4 
SINA

PI 
93655 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

U
NI 

6,00  1 unid. X 6  

13.5 
SINA

PI 
74130/0

05 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

U
NI 

1,00  1 unid. X 1  

13.6 
SINA

PI 
92004 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 
MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

U
NI 

17,0
0 

 1 unid. X 17  

13.7 
SINA

PI 
92023 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 
1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

U
NI 

15,0
0 

 1 unid. X 15  

13.8 
SINA

PI 
91960 

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 
10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

U
NI 

8,00  1 unid. X 8  

13.9 
SINA

PI 
91961 

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

U
NI 

6,00  1 unid. X 6  

13.10 
SINA

PI 
91971 

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) 
COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

U
NI 

3,00  1 unid. X 3  

13.11 
SINA

PI 
91972 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) 
COM INTERRUPTOR PARALELO (2 
MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

U
NI 

6,00  1 unid. X 6  

13.12 
SINA

PI 
74094/0

01 

LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA 
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE 
COMPACTA 

U
NI 

20,0
0 

 1 unid. X 20  

13.13 
SINA

PI 
93045 

LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL 
BRANCA 45 W, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

U
NI 

30,0
0 

 1 unid. X 20  

13.15 
SINA

PI 
91927 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

M 
800,

00 
 100m x 8  

13.16 
SINA

PI 
91929 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

M 
400,

00 
 100m x 4  

13.17 
SINA

PI 
91931 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

M 
300,

00 
 100m x 3  

mailto:cplsesau@yahoo.com


 
ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

Av. João Paulo II s/n, – Dom Aristides – Marituba – Pará, CNPJ: 10.299.375/0001-58 

Fone: (91) 3256-2007 e-mail: cplsesau@yahoo.com 

85 

 

 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

13.18 
SINA

PI 
74246/0

01 
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM 
LAMPADA VAPOR METALICO 400 W 

U
NI 

3,00  1 unid. X 3  

13.19 
SED
OP 

170076 Eletroduto PVC de 3/4" M 
250,

00 
 100m x 2,5  

13.20 
SED
OP 

171135 Braçadeira tipo "D' p/ elet de   3/4" 
U
N 

30,0
0 

 1 unid. X 30  

13.21 
SED
OP 

170881 Caixa plástica 4"x2" 
U
N 

13,0
0 

 2 unid. X 13  

13.22 
SED
OP 

170885 
Centro de distribuição p/ 08 disjuntores (s/ 
barramento) 

U
N 

1,00  3 unid. X 1  

13.23 
SED
OP 

170744 
Cabo de cobre  16mm2 - 750 V padrão de 
entrada 

M 
130,

00 
 100m x 1,3  

13.24 
SED
OP 

171270 Cabo de cobre nú para aterramento 16mm² M 
10,0

0 
 1m x10  

13.25 
SED
OP 

171164 
Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ 
conector 

M 3,00  1m x 3  

13.26 
SED
OP 

171165 Haste de Aço cobreada 3/8"x3,0m c/ conector M 3,00  1m x 3  

13.27 
SED
OP 

171161 
Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ 
conector 

U
N 

3,00  1m x 3  

13.28 
SED
OP 

170632 Eletroduto PVC de 1 1/4" M 
100,

00 
 100m x 1  

13.29 
SED
OP 

170393 Chave de distribuição 15KV L 100A 
U
N 

1,00  1 unid. X 1  

  
 

    
 

    
  

14     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS      MEMÓRIA  

14.1 
SINA

PI 
89957 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE 
ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M 
ALVENARIA. 

PT 5,00  1 unid. X 5  

14.2 
SED
OP 

180214 
Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e 
ralos) p/ baneiro. 

PT 5,00  1 unid. X 5  

14.3 
SED
OP 

180845 
Revisão de ponto de esgoto para cozinha e 
banheiros. 

PT 4,00  1 unid. X 4  

14.4 
SINA

PI 
86888 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

U
NI 

1,00  1 unid. X 1  

14.5 
SINA

PI 
86903 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM 
COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

U
NI 

2,00  1 unid. X 2  

         15     INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO      MEMÓRIA  

15.1 
SED
OP 

230262 
Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e 
fiaçao) para salas de aula. 

PT 3,00  1 unid. X 3  

15.2 
SED
OP 

231084 Ponto de dreno p/ split (10m) PT 3,00  1 unid. X 3  

15.3 SED 230846 Revisão de ponto de ar condicionado PT 1,00  1 unid. X 1  
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OP 

15.4 
SED
OP 

231309 Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's 
U
M 

3,00  1 unid. X 3  

15.5 
SED
OP 

231215 Conjunto Airstop de embutir completo 
U
M 3,00 

 1 unid. X 3  

  
 

  
 

  
 

   
17     LIMPEZA GERAL      MEMÓRIA  

17.1 
SINA

PI 
9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 

M
2 

345,
00 

 25m x 13,80m  

  
 

      
 

  
 

  

BASE: MAIO DE 2017 ELABORADOR DO ORÇAMENTO: VISTO: 

               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Adeilton Sousa de Amorim                                                                                                                
Engº Civil - CREA 29749D PA 

Augusto Cezar de Abreu 
Varanda 

            Diretor de Obras 

Observações: 
       1 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, 

deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documetno separado como forma de facilitar tanto a 
elaboração quanto a análise do orçamento. 
2 - A parcela de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) não poderá ser superior ao divulgado pela Secretaria de 
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (SEIDUR). 
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DEMONSTRATIVO DE BDI 

 
COMPOSIÇÃO DO BDI - REFORMA DE EDIFÍCIOS 

 
 
 
 

BDI = 

 [(1 + AC + S + R+ G)(1+DF)(1+L)] -1   

   

(1-I) 

  
      

AC = Administração Central 3,15%   

S= Seguros   0,35%   

R= Riscos   0,97%   

G= Garantia   0,45%   

DF= Despesas Financeiras  0,590%   

L= Lucro   7,40%   

I= Impostos   13,15%   

 ISS   5,00%   

 PIS   3,00%   

 COFINS  0,65%   

 CPRF  4,50%   

BDI = 

 
(1 + 0,0315+ 0,0035 + 0,0097 + 

0,0045)(1+0,0059)(1+0,074) -
1 

 

   

(1-0,1315) 

 
      

BDI = 

  1,133435144 -
1 

 

   

0,8685 

 
      
       

BDI =   30,50%   
       

 
Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU 
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ENCARGOS SOCIAIS  
 

SINAPI - Composição de Encargos Sociais PARÁ 

   COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO  

CÓDIGO DESCRIÇÃO  HORISTA 
MENSALIST

A HORISTA 
MENSALIST

A  
   % % % %  

  GRUPO A     

A1 INSS  0,00% 0,00% 20,00% 20,00%  

A2 SESI  1,50% 1,50% 1,50% 1,50%  

A3 SENAI  1,00% 1,00% 1,00% 1,00%  

A4 INCRA  0,20% 0,20% 0,20% 0,20%  

A5 SEBRAE  0,60% 0,60% 0,60% 0,60%  

A6 Salário Educação  2,50% 2,50% 2,50% 2,50%  

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho  3,00% 3,00% 3,00% 3,00%  

A8 FGTS  8,00% 8,00% 8,00% 8,00%  

A9 SECONCI  0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

A Total  16,80% 16,80% 36,80% 36,80%  

  GRUPO B     

B1 Repouso Semanal Remunerado  18,16% Não incide 18,16% Não incide  

B2 Feriados  4,16% Não incide 4,16% Não incide  

B3 Auxílio - Enfermidade  0,93% 0,69% 0,93% 0,69%  

B4 13º Salário  11,21% 8,33% 11,21% 8,33%  

B5 Licença Paternidade  0,09% 0,06% 0,09% 0,06%  

B6 Faltas Justificadas  0,75% 0,56% 0,75% 0,56%  

B7 Dias de Chuvas  2,87% Não incide 2,87% Não incide  

B8 Auxílio Acidente de Trabalho  0,13% 0,09% 0,13% 0,09%  

B9 Férias Gozadas  12,55% 9,33% 12,55% 9,33%  

B10 Salário Maternidade  0,03% 0,02% 0,03% 0,02%  

B Total  50,88% 19,08% 50,88% 19,08%  

  GRUPO C     

C1 Aviso Prévio Indenizado  8,32% 6,18% 8,32% 6,18%  

C2 Aviso Prévio Trabalhado  0,20% 0,15% 0,20% 0,15%  

C3 Férias Indenizadas  1,87% 1,39% 1,87% 1,39%  

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa  5,41% 4,02% 5,41% 4,02%  

C5 Indenização Adicional  0,70% 0,52% 0,70% 0,52%  

C Total  16,50% 12,26% 16,50% 12,26%  

  GRUPO D     

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  8,55% 3,21% 18,72% 7,02%  

 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio       

D2 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 
Aviso  0,70% 0,52% 0,74% 0,55%  

 Prévio Indenizado       

D Total  9,25% 3,73% 19,46% 7,57%  

 TOTAL(A+B+C+D)  93,43% 51,87% 123,64% 75,71%  

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET 
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7. DADOS DA OBRA 

Este memorialrefere-seàReforma da Unidade de Saúde da Família – USF – BELA VISTA, Rua São José, n° 100, 
Bairro Bela Vista,no município de Marituba-Pará. 
A área total do terreno é de 345 m², dados conforme projeto arquitetônico em anexo. 

Todos os projetos foram elaborados conforme as normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas). 
 
8. CONCEPÇÃO 

O projeto arquitetônico de reforma foi elaborado a partir da reunião firmada com arquitetose engenheiros da 
Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SEIDUR e equipe técnica da Secretaria de Educação 
SESAU.O programa de necessidades foi elaborado em conjunto, a partir das necessidades imediatas e dos 
recursos financeiros existentes.Todo o prédio existente deverá ser reformado para atendimento das demandas 
imediatas. 
 
9. AMBIENTES A REFORMAR 

 Edificação para atendimento. 

 
10. AMBIENTES A SEREM CONSTRUÍDOS 

 Não há ambientes a construir. 

 
11. DESCRIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES 

11.1. Edificação para atendimento: 

Dependências: Área frontal de espera,recepção, consultórios,coordenação, enfermarias, banheiros femininos, 
banheiros masculinos, banheiros de funcionários, copa, arquivo, áreas livres.  
Prédio de atendimento com área construída de 138,49m². 

 Descrição da situação atual 

Prédio existente em alvenaria rebocada e pintada com cobertura em telha de barro com rufos em aço galvanizado e 
em concreto armado. Nos compartimentos o forro existente é em PVC 100mm. Piso cerâmico com rodapés. 
Paredes dos banheiros revestidos com material cerâmico até aproximadamente 2/3 da sua altura.Portas existentes 
em madeira, gradeadas pelo lado de fora. Balancins e janelas em alumínio e vidro, gradeados pelo lado de fora. 

 Trabalhos a serem realizados 

As paredes emassadas e lajes serão recuperadas e pintadas com tinta acrílica. As paredes dos banheiros serão 
emassadas e repintadas. 
Os pisos das salas de atendimento serão trocados por novo revestimento cerâmico. Uma parte do piso do pátio será 
removida e substituída por outro piso do mesmo material (concreto), conforme projeto arquitetônico. 
Os balancins e janelas serão removidos, devendo ser substituídos por esquadrias de corre em vidro temperado 
8mm com ferragens adequados ao projeto final. 
A cobertura será toda revisada e as peças de madeira e as telhas que estiverem danificadas serão substituídas por 
outras de mesmo material. 
Instalações hidrossanitárias serão todas revisadas com permanência de louças e substituição dos acessórios 
danificados, as instalações elétricas serão todas revisadas, com instalações de novas luminárias e substituídos 
dentro do novo padrão nacional. 
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12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Toda e qualquer dúvida que ocorrer durante a execução da obra, ou conflitos entre os projetos, ou intenções de 
alterações, deverá ser verificado junto à fiscalização, que deverá providenciar juntos aos profissionais responsáveis 
pelos projetosa solução para os itens. 
O Mestre de Obra, Empreiteiro, Pedreiro ou qualquer outro profissional que atuar na obra em qualquer fase que seja 
deverá obedecer aos projetos, planilhas, Memorial Descritivo e especificação técnica e as informações fornecidas 
pelos autores dos projetos ou os responsáveis técnicos, respeitando as suas áreas de atuação. 
 
 
 

___________________________________   __________________________________                                                                  
Adeilton Sousa de Amorim    Itelmar Barroncas Gonzaga 
Engº Civil CREA PA 29749D   Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento  

            Urbano – SEIDUR 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA AS OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – USF 
BELA VISTA 

 
 
         As referidas especificações são discriminadas conforme índice abaixo: 
 
                                                  INDICE  
 
A-GENERALIDADES 
 
A.1 – OBJETIVO 
A.2 – NORMAS GERAIS 
 
B- ESPECIFICAÇÕES 
 
B.1-   PROJETOS 
B.2–  SERVIÇOS PRELIMINARES 
B.3-   SERVIÇOS INICIAIS 
B.4-   MOVIMENTO DE TERRA 
B.5 -  FUNDAÇÕES 
B.6 -  ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
B.7 -  PAREDES E PAINÉIS 
B.8 -  COBERTURA E TRATAMENTOS 
B.9-   ESQUADRIAS E FERRAGENS 
B.10- VIDROS 
B.11- REVESTIMENTOS 
B.12- RODAPÉS E SOLEIRAS  
B.13- PAVIMENTAÇÃO  
B.14- FORRO 
B.15- PINTURAS 
B.16- INSTALAÇÕES 
B.17- DIVERSOS 
B.18- COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 
B.19- MEDIÇÕES 
B.20- RECEBIMENTO DA OBRA 
 
 
A - GENERALIDADES 
 
A.1 – OBJETIVO 
 
         Estas Especificações referem – se à execução das obras de Reforma da Unidade de Saúde da Família – 
USF BELA VISTA, localizada no município de Marituba - Pará sob regime de empreitada global, respeitando os 
Projetos Básicos que acompanham estas normas. 
 
A.2 – NORMAS GERAIS 
 
         A empresa contratada terá a responsabilidade de fornecimento de todo material, mão de obra, com seus 
respectivos encargos sociais, equipamentos, aparelhos e todas as despesas de registros, taxas, impostos e as 
respectivas ligações junto às Concessionárias.  

mailto:cplsesau@yahoo.com


 
ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

Av. João Paulo II s/n, – Dom Aristides – Marituba – Pará, CNPJ: 10.299.375/0001-58 

Fone: (91) 3256-2007 e-mail: cplsesau@yahoo.com 

93 

 

 

         Todos os projetos serão fornecidos pela SEIDUR - Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Desenvolvimento Urbano, que a partir deste momento será designada CONTRATANTE, para a empresa que será 
responsável pela execução da obra, que a partir deste momento será identificada como CONTRATADA. 
         A CONTRATANTE indicará engenheiros, arquitetos ou outros técnicos que se façam necessários, para 
acompanhamento dos serviços, sendo seus representantes para decidir sobre as questões técnicas e 
administrativas das obras, e que, de agora diante, serão identificados como FISCALIZAÇÃO. 
         As empresas que participarão desta Licitação deverão fazer minuciosa análise nos projetos fornecidos, nestas 
especificações, e quando da visita técnica que será efetuada nos prédios, tirar todas as dúvidas que porventura 
surgirem, devendo ser apresentadas à FISCALIZAÇÃO, para que esta possa dar soluções ou encaminhá-las aos 
projetistas, não havendo com isso, transferência de responsabilidade pela execução da obra, que será única e 
exclusiva da empresa ou empresas vencedoras da Licitação que serão as CONTRATADA(S). 
         A CONTRATADA obedecerá todos os projetos, desenhos e especificações, e havendo qualquer discrepância 
entre desenhos e especificações, prevalecerão as especificações. 
         A CONTRATADA obriga-se a manter na obra um livro DIÁRIO DE OBRAS, onde serão anotadas as 
ocorrências diárias do canteiro, tais como, condições de tempo, efetivo de pessoal, etc., bem como as providências 
que estão sendo tomadas para a perfeita execução dos serviços.  O DIÁRIO DE OBRAS deverá ter suas páginas 
numeradas e terá três vias, sendo uma da CONTRATADA, outra da CONTRATANTE e a última permanecerá no 
livro. A CONTRATANTE, através de sua FISCALIZAÇÃO, terá acesso irrestrito ao DIÁRIO DE OBRAS, utilizando-o 
para todas as comunicações, ordem de serviço, impugnação de materiais, e tudo o mais que se faça necessário 
para o perfeito andamento dos serviços.   Qualquer material que seja impugnado pela CONTRATANTE, deverá ser 
retirado do Canteiro das obras no prazo máximo de 72(Setenta e Duas) horas após o registro no DIÁRIO DE 
OBRAS. 
 
 
- CANTEIRO DE OBRAS: 
 
         A CONTRATADA deverá apresentar layout do seu canteiro de obras para apreciação da FISCALIZAÇÂO, que 
procederá sua aprovação. Devem-se tomar precauções para que o canteiro não atrapalhe a movimentação da obra.  
 
 
- MATERIAIS E SERVIÇOS 
         Todas as especificações de materiais e equipamentos por marca ou modelo visam somente caracterizar o 
produto, subentendo-se que a alternativa similar, significa RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE, tanto no padrão 
dos materiais, como na tonalidade de tintas, por exemplo, e que seja aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
         Todos os serviços que não estiverem dentro das condições exigidas, serão demolidos e refeitos pela 
CONTRATADA, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE, tanto de valores como de prazos. 
         A CONTRATADA será responsável pela administração e pela qualidade dos serviços que porventura tenham 
sido contratados com terceiros. 
         A CONTRATADA obriga-se a fornecer todo o material de segurança pessoal que se faça necessário e ou que 
esteja dentro da legislação federal, estadual ou municipal. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a 
segurança do seu pessoal e de terceiros que porventura estejam dentro dos limites das obras. 
         A CONTRATADA será responsável pela segurança das obras e de suas instalações, até o dia do efetivo 
recebimento das mesmas pela CONTRATANTE. 
         A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, exigir o afastamento de qualquer funcionário da CONTRATADA 
que se mostrar incompetente, negligente ou insubordinada.      
         Todas as obrigações legais, impostos federais, estaduais e municipais, assim como os encargos trabalhistas e 
todo outro qualquer imposto, taxas ou contribuições vigentes na data da proposta, assim como o registro do contrato 
e o “Habite-se”  deverão ser considerados pela CONTRATADA, não cabendo à CONTRATANTE, nenhum ônus 
extra aos preços propostos. 
         Fazem parte integrante destas especificações, onde aplicáveis: 

4- As normas Brasileiras regulamentadas pela ABNT; 
5- As normas do DNIT, para estradas e rodovias; 
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6- Todas as normas, especificações das Concessionárias de Energia, Água e Esgoto, assim como Telefônica 
e Corpo de Bombeiros do Estado do Pará. 

 
    
B – ESPECIFICAÇÕES 
 
B.1-  PROJETOS 
 
          
         A CONTRATANTE fornecerá o projeto de Arquitetura. Havendo necessidade de outros projetos, os mesmos 
ficarão a cargo da CONTRATADA, que os submeterá a analise e aprovação da FISCALIZAÇÂO Todas as cópias 
para utilização nas obras e para legalizações serão de responsabilidade da CONTRATADA. Havendo necessidade 
de alteração de algum projeto, a CONTRATADA deverá submeter a solicitação à FISCALIZAÇÃO para liberação. 
Qualquer detalhe adicional que a CONTRATADA julgar necessário será executado a expensas da mesma, sendo 
sua execução solicitada à FISCALIZAÇÃO. 
         A relação dos projetos das obras de reforma da Unidade de Saúde da Família – USF BELA VISTA segue 
abaixo: 
 
 -Projeto Básico de Arquitetura  
          
         A CONTRATADA providenciará o registro das obras nos órgãos competentes (ART CREA) e informará à 
FISCALIZAÇÂO, entregando uma cópia de todos os registros para a CONTRATANTE. 
 
 
B.2 – SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
B.2.1 – Instalação da Obra 
         Os locais onde transcorrerão os serviços deverão ser limpos, e assim que esteja liberado o local, a 
CONTRATADA providenciará a construção do barracão da obra, o qual deverá ter áreas destinadas aos Escritórios, 
refeitório, depósitos e oficinas, assim como todas as instalações hidrossanitárias e elétricas. 
         Serão executados Tapumes em torno das áreas onde serão executadas edificações e onde mais a 
FISCALIZAÇÃO ache necessário para segurança dos serviços. 
          As instalações provisórias de água, luz e esgoto serão de responsabilidade da CONTRATADA, tendo sob sua 
responsabilidade a extensão de redes de energia de alta e baixa tensão, quando for necessário, assim também, 
quanto às redes de água e esgoto. Não será permitida em hipótese nenhuma a utilização de águas de chuvas ou 
paradas na execução dos serviços. 
         Todas as locações serão de responsabilidade da CONTRATADA, e serão executadas por topógrafo e 
aparelhos topográficos, de acordo com projetos, RN e alinhamento fornecidos pela CONTRATANTE. Na 
eventualidade de erro na locação,a CONTRATADA, a suas custas, ficará responsável pela sua retificação, mesmo 
que a locação tenha sido aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 
         A CONTRATANTE fornecerá o modelo da placa que deverá ser afixada na obra. Qualquer outra placa, que 
porventura seja exigida pelos órgãos competentes, deverá ser colocada, sob responsabilidade da CONTRATADA. 
         A administração da obra será exercida por ENGENHEIRO ou ARQUITETO responsável, em horário integral, 
juntamente com encarregados, mestres, almoxarife e demais elementos que se façam necessários. A 
CONTRATADA deverá apresentar o nome do engenheiro responsável para aprovação da CONTRATANTE. 
          A CONTRATADA é responsável por todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessários para a 
perfeita execução dos serviços. 
         A CONTRATADA obriga-se a manter o canteiro de obras permanentemente limpo, fazendo diária remoção de 
entulhos e detritos fabricados. 
 
B.3 – SERVIÇOS INICIAIS 
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B.3.1 – Limpeza Geral do Terreno 
         
         O terreno deverá ser limpo, efetuando-se a retirada de toda a vegetação que se faça necessária e executando 
demolições que porventura houver. Toda a vegetação de grande porte só poderá ser retirada após aprovação da 
FISCALIZAÇÃO, que estudará, juntamente com o projetista, qualquer impacto ao meio ambiente que possa causar. 
Todo o entulho acumulado desta limpeza será retirado do canteiro de obras diariamente para não haver acúmulo.  
           As demolições serão executadas com máximo cuidado e em horários pré-combinados com a administração 
das unidades para que não haja prejuízo aos atendimentos, nem barulhos excessivos. 
 
B.4 – MOVIMENTO DE TERRA 
 
B.4.1 – Preparo do Terreno 
 
         A CONTRATADA, após a limpeza e eventual demolição, executará os movimentos de terra necessários para o 
perfeito nivelamento e compactação das áreas onde houver nova pavimentação. Deverá haver especial atenção 
para que sejam obedecidas as cotas especificadas nos projetos de arquitetura e urbanização. 
 
B.4.2 – Escavações 
 
         As escavações para as fundações das edificações serão manuais e observarão as dimensões acordadas com 
a FISCALIZAÇÂO. Conforme o tipo de terreno encontrado, pode haver necessidade que as cavas sejam escoradas 
ou haver esgotamento de água. 
 
B.4.3 – Aterro e Reaterro Compactado 
 
         Os espaços das cavas não preenchidos pelas fundações deverão ser reaterrados, de preferência, com 
material da própria escavação, quando o material for de boa qualidade. Quando não for possível, utilizar-se-á para o 
aterro, material externo com as características já descritas O reaterro deverá ser compactado energicamente em 
camadas de no máximo 20 cm de espessura, molhadas até atingir a umidade conveniente. Quando a espessura 
total da camada for superior a 50 cm o apiloamento deverá ser por meios mecânicos (“sapo “).       
         No caso de haver material excedente das escavações, o mesmo será transportado para fora dos limites da 
obra, sob total responsabilidade da CONTRATADA. 
         Para atingir a cota de piso especificada em projeto deverá ser material externo, seguindo as orientações já 
descritas quanto à compactação. 
 
B.5 – FUNDAÇÕES 
 
B.5.1 – Fundação Direta 
 
           As Fundações deverão seguir rigorosamente as normas da ABNT pertinentes ao assunto, NBR 6122/80, 
“Projeto e Execução de Fundações” e (NB 51/78). 
         Se for observada alguma alteração nas condições do solo em que haja necessidade de modificação no 
dimensionamento ou qualidade das fundações, a FISCALIZAÇÃO deverá ser imediatamente acionada, para que 
providencie novo dimensionamento, ou qualquer outro trabalho que se faça necessário. 
         As fundações dos pilares de madeira serão em blocos de 0,60x0,60x0,80m de profundidade, com pressão 
admissível do terreno estimada em 1,50 kgf/cm² . 
         Abaixo de todos os blocos ou sapatas, deverá ser lançado lastro de concreto ciclópico de pedras pretas ou 
concreto magro com seixo grosso. Quando for utilizada pedra preta, deverá ser tomado cuidado com as dimensões 
das mesmas, para que não haja formação de vazios quando argamassadas. 
         As peças estruturais das fundações seguirão os projetos quanto ao Fck do concreto e posicionamento da 
armadura, com especial cuidado com a posição da ferragem. 
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      Na maioria dos casos haverá alicerce e baldrame, e onde houver alicerce, este será executado em concreto 
ciclópico em pedra preta, que deverá ser acomodada de tal maneira que não fiquem grandes espaços vazios para a 
adição da argamassa de ligação. Os baldrames também serão executados em concreto ciclópico com pedra preta e 
formas, podendo ser lançado concreto com seixo, aditivado com impermeabilizante. Poderá ser usado concreto com 
seixo grosso Fck=11Mpa. 
 
 
B.6 – ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
 
        Nos locais onde houver peças estruturais, (vigas,vigas lumieiras, pilares,etc.), deverá ser obedecida as normas 
da ABNT específicas para o assunto. 
         A CONTRATADA deverá apresentar a FISCALIZAÇÃO o dimensionamento das peças estruturais e os locais 
onde serão aplicadas e quando as peças estiverem prontas para serem concretadas, a FISCALIZAÇÂO deverá ser 
avisada para que faça  a verificação de todos itens, ou seja, qualidade e posição das formas, posicionamento da 
ferragem, dimensões, furos para passagem de tubulação, e tudo que for de interesse da estrutura. 
         São de inteira responsabilidade da CONTRATADA a resistência e estabilidade da estrutura executada. 
 
B.6.1 – Forma e Escoramentos 
 
         As formas serão executadas com tábuas de madeira branca, espessura mínima 2 cm e devidamente 
contraventada com gastalhos para que não haja deformações da mesma durante a concretagem. Quando 
necessário, as formas serão escoradas com peças dimensionadas para suportar a carga das formas cheias de 
concreto. 
         Na execução das formas, devem-se tomar certas precauções, tais como: 
-perfeita superposição dos pilares; 
-perfeito nivelamento de lajes e vigas; 
-adoção de contra flechas, quando necessário; 
-escoramento rigido de painéis e contraventamento dos mesmos; 
-furos para passagem de tubulações; 
-limpeza das formas antes da concretagem. 
         A desforma deverá ser previamente acordada com a FISCALIZAÇÃO e quando não, podem-se utilizar os 
seguintes prazos: 
- 3 (Três) dias pra as faces laterais; 
-14 (Quatorze) dias para as faces inferiores, deixando-se pontaletes cunhados; 
- 28 (Vinte e Oito) dias para a desforma total. 
 
B.6.2. – Ferragem para Armação das Peças Estruturais 
 
         Todas as barras de aço e as telas soldadas estruturais deverão ser convenientemente armazenadas, 
especialmente quando sua utilização não for imediata, separadas em molhos de mesmo tipo e bitola com as 
respectivas etiquetas de identificação, apoiadas sobre cavaletes de madeira convenientemente espaçados e, 
sempre que necessário, protegidas das intempéries, e demais agentes nocivos, por meio de lonas impermeáveis, ou 
outros artifícios que garantam níveis mínimos de oxidação durante o tempo de armazenamento no canteiro. 
         Caso ocorra a constatação visual da presença de altos níveis de oxidação em barras e telas soldadas de aço 
estrutural depositadas na obra, seu uso só será permitido pela FISCALIZAÇÃO, se a CONTRATADA submeter 
amostras das barras suspeitas a testes laboratoriais, que determinem pela sua utilização, e submeta todas essas 
barras a uma criteriosa limpeza superficial que lhes assegure a aderência. 
         A execução das armaduras deverá ser feita rigorosamente de acordo com as determinações do respectivo 
projeto estrutural, no que diz respeito à posição, bitola, dobramento e recobrimento das barras, respeitados os 
limites de tolerância estabelecidos pelas normas da ABNT. 
         Alterações de qualquer natureza nas armaduras projetadas, quando absolutamente inevitáveis, deverão contar 
com expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, ouvindo o responsável técnico pelo cálculo estrutural. 
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         Os cortes e os dobramentos de barras de aço estrutural deverão, sempre que possível, ser executados a frio e 
com instrumentos compatíveis com as bitolas e com as necessidades específicas de cada serviço, de modo a 
resultarem peças com comprimentos e raios de curvatura rigorosamente de acordo com as determinações do 
projeto. 
         Só serão permitidas emendas de aço estrutural prevista em projeto e executadas estritamente de acordo com 
os métodos estabelecidos, pelas normas da ABNT, para esse tipo de serviço. 
         As armaduras deverão ser instaladas, nas formas, de modo que suas barras não sofram alterações 
significativas de posicionamento, durante o lançamento e adensamento do concreto, utilizando-se para isso, 
arames, tarugos de aço, pastilhas espaçadoras, adequadas a cada uso específico. 
         Para garantir o espaçamento, entre armaduras e formas, só será permitido o uso de pastilhas de concreto pré-
moldado ou preferencialmente espaçadores plásticos com as medidas de cobrimento determinadas em projeto, com 
formato adequado a cada uso e, quando se tratar de concreto aparente, dispostas de modo a obedecer a 
alinhamentos horizontais e verticais, que garantam homogeneidade visual às superfícies concretadas. 
         O recobrimento das barras deverá obedecer integralmente às determinações de projeto, observados os limites 
mínimos recomendados pelas normas da ABNT. 
         Antes do lançamento do concreto, as armaduras deverão estar completamente limpas, isentas de quaisquer 
substâncias que possam prejudicar sua aderência ao concreto, comprometendo a qualidade final dos serviços, tais 
como: graxa, barro, líquidos desmoldantes, etc. 
         Caberá à FISCALIZAÇÃO liberar as armaduras para concretagem, após vistoria em que seja constatado o 
cumprimento das presentes determinações e das demais normas nacionais cabíveis, o que não eximirá a 
CONTRATADA de sua plena responsabilidade pela boa execução dos serviços e pela qualidade final da estrutura. 
 
B.6.3 – Concreto 
 
         Todo o concreto a ser utilizado deverá ser dosado racionalmente obedecendo as  tensões especificadas, para 
resistência à 28 ( vinte e oito ) dias. O amassamento será mecânico, podendo ser manual, conforme autorização da 
FISCALIZAÇÃO, e será tolerado um máximo de 60 minutos para lançamento, sendo que, após este tempo o 
concreto não será mais lançado. 
           O cimento será do tipo Portland comum e deverá obedecer todas as especificações contidas na EB – 1 da 
ABNT, devendo ser sempre medido em peso, não sendo admitido o uso de fração de sacos.  
          Atenção especial deverá ser procedida na cura do concreto, mantendo-se a área concretada protegida e 
úmida nos primeiros 7 dias após a concretagem para evitar-se a ocorrência de fissuras. 
         Os agregados deverão ser estocados separados em silos, de tal maneira que as águas pluviais não fiquem 
acumuladas.   
         As juntas de concretagem, quando necessárias, deverão seguir as orientações da NBR – 6118 da ABNT 
 
B.7 – PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS 
 
B.7.1- Alvenarias de Tijolo de Barro 
 
         As alvenarias serão executadas em tijolos furados de barro cozido, nas dimensões 28x15x10 cm, assentes 
com argamassa de cimento, areia e barro 1:6:2, podendo o barro ser substituído por produto químico, tipo Kimical 
ou similar, nas quantidades especificadas pelo fabricante. Os tijolos serão assentados a cutelo e terão juntas de no 
máximo 15 mm, rebaixadas a ponta da colher para melhor aderência dos revestimentos. Os vãos das portas e 
janelas, quando não coincidentes com as vigas deverão receber lumieiras de concreto armado. Quando do 
fechamento da alvenaria, os tijolos serão calçados nas vigas e lajes com tijolos colocados inclinados, isto depois de 
transcorridos 8 dias da chegada do pano de parede na altura especificada. Poderá ser utilizado também, em 
substituição a esta espera, aditivo expansor na argamassa de assentamento dos tijolos do “aperto”. 
         As alvenarias serão aplicadas nas áreas indicadas nos projetos. 
 
B.7.2 – Divisórias Nava, com perfil de Aço Pintado 
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          Nos locais indicados nos prédios, serão fornecidas e assentadas divisória naval, tipo Painel/Painel, com perfil 
de aço pintado, nas cores e padrões especificados. 
          O fornecimento e montagem das divisórias deverão ser montados por empresa especializada, submetida à 
aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
 
B.8 – COBERTURA E TRATAMENTOS 
 
B.8.1 – Estrutura de Cobertura em Madeira de Lei. 
 
         A estrutura de madeira para apoio das telhas deverá seguir, em dimensões e disposições de peças, as 
determinações do projeto já executado. 

As espécies de madeira a serem consideradas na fabricação das estruturas devem ser do tipo 
DICOTILEDÔNEAS C60, de acordo com a nova classificação da NBR-7190. Isto corresponde às madeiras que 
apresentem tensões limites de resistência à compressão, paralela às fibras, de 60 MPa. 

As peças a serem utilizadas deverão ser serradas, estar secas, isentas de nós, rachaduras, brocas, ou 
outras imperfeições que comprometam sua resistência e durabilidade e devidamente tratada com imunizante. As 
peças serão presas através de chapas, parafusos ou pregos metálicos, de acordo com a situação. 

 
B.8.2- TELHAMENTO 
 
         O telhamento será executado em telhas de barro capa canal, tipo PLAN, ou em fibrocimento onduladas, 
semelhantes às existentes, obedecendo ao caimento já executado no prédio. 
         Deverão ser cuidadosos o transporte e armazenamento das telhas, pois não será admitido o emprego de 
telhas com defeitos ou trincadas. 
          As telhas a serem empregadas serão de 1ª qualidade, de barro, capa canal, tipo PLAN, ou de fibrocimento 
onduladas e=4,5 ou 6 mm, de acordo com as existentes nos prédios. As fixações no madeiramento das telhas Plan 
deverão ser efetuadas por meio de travas da própria telha, de modo que a mesma não escorregue, devendo os 
beirais serem encaliçados. 
          Quando as telhas forem de fibrocimento, as fixações serão com pregos ou parafusos com arruelas 
específicas, sendo aplicada massa sobre os mesmos para evitar infiltração. 

 
B.8.3 – CUMEEIRA 
 
          As telhas de Cumeeira, quando de barro, serão assentes e encaliçadas com argamassa de cimento e areia, 
traço 1:4. 
          Quando for de fibrocimento, serão assentadas obedecendo às orientações do fabricante. 
 
B.9 – ESQUADRIAS E FERRAGENS 
 
B.9.1 – Esquadrias de Ferro 
 
          Nos locais onde existam esquadrias de ferro, portões de ferro, balancins, janelas e portas, as mesmas 
deverão ser avaliadas e recuperadas, quando for possível e substituídas quando não houver condições de 
reaproveitamento.   
         As esquadrias metálicas, bem como as demais peças de serralheria, deverão ser executadas exclusivamente 
com material de primeira qualidade, novo, limpo, perfeitamente desempenado e absolutamente isento de qualquer 
tipo de defeito de fabricação, ficando vedado o emprego de elementos não previstos em projeto ou sobra do aço 
utilizado para as armaduras de concreto. 
         A CONTRATADA deverá fornecer, para aprovação da FISCALIZAÇÃO, especificações dos materiais a serem 
utilizados e detalhes de fabricação e montagem das peças indicadas pela FISCALIZAÇÃO, com base nos desenhos 
projeto. 
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         Na execução de esquadrias com perfilados de chapa dobrados, só será permitido o uso de perfis executados 
estritamente de acordo com o respectivo detalhe, com acabamento esmerado e secções homogêneas de medidas 
rigorosamente iguais. 
         As intersecções de perfis deverão ser sempre executadas por intermédio de cortes, furos e encaixes 
adequados, utilizando-se ponto de solda exclusivamente para dar a rigidez necessária à montagem assim obtida. 
         Os quadros móveis e os quadros fixos independentes, sempre que possível, deverão ser executados com 
perfil “L” contínuo, perfeitamente esquadrejado e dobrado, com a emenda sempre localizada em um dos vértices. 
         Os caixilhos de ferro laminado deverão ter seus requadros externos executados com perfil T e 
complementados com perfil L, formando conjunto tipo “cadeirinha”, como proteção contra infiltração de águas 
pluviais ao longo de seu perímetro. 
         Todas as ferragens, tais como dobradiças, cremonas, fechaduras, fechos etc, serão de latão cromado; 
         Deverá ser previsto na execução de grades, gradis, portões e peças pesadas, a colocação de travessas, 
tirantes e mãos francesas para perfeita rigidez da estrutura; em peças de grandes dimensões, expostas ao tempo, 
deverão ser previstas juntas de dilatação; 
         Os perfis que compõem os caixilhos não deverão ser emendados para se obter o comprimento necessário. 
         Todas as esquadrias de ferro deverão ser postas no canteiro de serviço absolutamente limpo (isentas de 
pontos de ferrugem, rebarbas, respingos de solda, etc.), desempenadas e integralmente protegidas: as ferragens 
envoltas em papel crepe, ou recobertas por filme plástico adequado, e os perfis pintados com duas demãos de tinta 
antiferruginosa. 
         As esquadrias deverão ser executadas de acordo com os detalhes e materiais indicados nos projetos. 
 
B.9.2 – Portas de madeira 

 
A porta de madeira obedecerá ao modelo e o desenho das já existentes e os vãos onde serão assentadas. 
Toda a madeira a ser empregada na fabricação deverá ser aparelhada devendo as peças serem 

perfeitamente planas e isentas de distorções ou empenamentos e umidade. 
O núcleo da porta terá espessura tal que garanta o perfeito embutimento das fechaduras, não apresentando 

folga ou ressalto. 
O caixilho de madeira maciça será assente sobre superfície emboçada e em tacos de madeira de lei, 

previamente deixados na alvenaria e imunizados com produtos consagrados pelo uso, ou através de buchas fixadas 
em tijolos previamente cheios com argamassa. 
Os parafusos, quando empregados na fixação de caixilhos nos tacos de madeira ou buchas, deverão ter as cabeças 
embutidas nos caixilhos dando-se o devido acabamento com enchimento sobre as mesmas, por meio de um 
fragmento da mesma madeira lixada, ou agregado de serragem e cola, permitindo continuidade de superfície; 
quando empregadas dobradiças, estas deverão ser dobradas em “L” e fixadas por parafusos. 

B.9.3 - Ferragens  
 

         Nos portões de saída serão colocadas fechaduras, de acordo com orientação da FISCALIZAÇÃO.  
          O assentamento das ferragens será procedido com particular esmero. Os rebaixos ou encaixes para as 
dobradiças e fechaduras, terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas. 
         Todas as ferragens serão novas, em perfeito funcionamento e o acabamento das fechaduras será cromado. 
         A maçaneta da porta será colocada a 1,10 m do piso acabado. 
         A localização das ferragens na porta será medida com perfeição de modo a serem evitadas discrepâncias de 
posições ou diferenças de nível perceptível à vista. As dobradiças da porta deverão ser, no mínimo em número de 
dois. Não será permitida a utilização de pregos na fixação das ferragens. 

Na hipótese da CONTRATADA não encontrar em linha de fabricação as ferragens especificadas, deverá 
empregar ferragens de tipos mais semelhantes possíveis, sempre após prévia consulta à FISCALIZAÇÃO. 
Nas portas das salas e banheiros serão usadas fechaduras de embutir, completas, para portas externas de marca a 
se determinar. Será assentada com 3 (três) dobradiças de ferro zincado de 3” x 3” e fixadas com parafusos de latão 
de 1ª qualidade. 
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         Nas portas de banheiro serão utilizadas fechaduras tipo livre/ ocupado. 

         As ferragens deverão obedecer, rigorosamente, quanto a sua especificação e localização, o projeto 
arquitetônico e respectivos desenhos e detalhes construtivos. 
          Nas portas de banheiro para PNE deverá ser fornecida e assentada barra de apoio reta L=60 cm, nas duas 
faces, presas na madeira por buchas e parafusos.  

         
.B.10 – VIDROS 
 
B.10.1 – Vidros 4 mm 
 
         Nas esquadrias indicados no projeto, serão assentados vidros lisos, transparentes de espessura 4mm. 
         Nos balancins serão assentados vidros martelados de 4mm de espessura. 
         Os vidros serão de procedência conhecida e idônea, de características adequadas ao fim que se destinam, 
sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura uniforme. Os vidros deverão obedecer aos 
requisitos da NBR 11706. 
         A colocação em caixilhos de ferro será feito com esmero, aplicando-se mastique elástico nos cantos e em todo 
o perímetro do caixilho onde o vidro ficará apoiado. Após o assentamento do vidro, os baguetes serão colocados 
sob pressão em novo fio de mastique, cortando-se o excesso ou acrescentando-se onde eventualmente falte. Os 
vidros serão limpos com água e sabão, com a preocupação de não arranhar os vidros lisos. 
           O mesmo procedimento deverá ser observado para assentamento em esquadrias de outros materiais. 
         Os vidros serão entregues nas dimensões previamente determinadas, devendo o fornecedor fazer as medidas 
nas esquadrias já instaladas. 
 
B.10.2 – Espelho Cristal 
  
         Nos banheiros serão fornecidos e assentados espelhos cristal liso na dimensão necessária colado na parede. 
        
          
B.11 – REVESTIMENTOS 
 
B.11.1 – Chapisco 
 
         Precedendo a execução dos revestimentos, será executado chapisco sobre as superfícies, internas e 
externas, das alvenarias e das peças em concreto a serem rebocadas, especificadas no projeto arquitetônico. 
         Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços a executar 
diariamente, de maneira a ser evitado o início do endurecimento da argamassa antes de seu emprego. Será 
rejeitada pela FISCALIZAÇÃO e inutilizada, toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento, sendo 
expressamente vedado tornar a amassá-la. 
         As superfícies, a serem chapiscadas, deverão ser limpas e abundantemente molhadas antes da chapiscagem. 
Eliminar gorduras, vestígios orgânicos (limo, fuligem) e outras impurezas que possam acarretar futuros 
desprendimentos. 
         A execução, mecânica ou manual, terá como diretriz o lançamento violento da argamassa contra a superfície e 
a preocupação de não haver uniformidade na chapiscagem. 
         A argamassa retirada ou caída das superfícies não poderá ser reutilizada e ao fim do dia será retirada do 
amassadouro a argamassa que não tiver sido empregada, sendo expressamente vedado reaproveitá-la. 
         Os revestimentos subsequentes ao chapisco somente serão iniciados após a completa secagem deste. 
         O chapisco deverá ser executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, ou seja, uma parte de 
cimento para três partes de areia, medidas em volume. 
Sua aplicação será manual, com o uso da colher de pedreiro ou trincha. 
 
B.11.2 – Reboco 
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         Serão executados com argamassa de cimento sobre as superfícies da alvenaria previamente chapiscadas, 
após a colocação de batentes, canalizações embutidas e chumbadores. Para a aplicação do reboco liso, este 
deverá ser fortemente comprimido contra a superfície a revestir, seguindo-se seu desempeno à régua e 
desempenadeira de madeira. 

O reboco liso somente será iniciado após a pega do chapisco (onde houver), assentamento de peitoris e 
marcos. 

A execução deste revestimento merecerá cuidados especiais quanto ao alinhamento e prumo, sendo 
vetada a correção de qualquer imperfeição da alvenaria neste sentido, com o uso de argamassa. 

A superfície para aplicação do reboco liso deverá também ser bastante molhada antes de sua aplicação. 
A espessura final do reboco liso não deverá ultrapassar a 2 cm, sendo o paramento da superfície 

perfeitamente liso e plano. 
          O reboco interno e externo terá espessura média de 2 cm e traço 1:6:2 de cimento, areia e barro, preparado 
de acordo com o que estabelecem as técnicas consagradas de execução de argamassas. Após a adição do 
cimento, o emprego da argamassa será imediato não se admitindo, em hipótese alguma, que o mesmo ocorra 
“oportunamente”. Para obter-se um acabamento camurçado, a massa única, após desempenada, deverá ser alisada 
com o emprego de uma esponja molhada, em movimentos circulares sobre a superfície molhada. 
          O reboco será aplicado sobre todas as paredes internas e externas e superfícies de concreto, exceto onde for 
indicado nos projetos fornecidos pela CONTRATANTE, outro tipo de revestimento. 
 
B.11.3 – Emboço 
 
         Entende-se como emboço, a argamassa aplicada sobre a superfície chapiscada com acabamento sarrafeado.  
         O emboço de cada pano de parede, interno ou externo, somente será iniciado depois de embutidas todas as 
tubulações projetadas, concluídas as coberturas e após a completa pega das argamassas de assentamento da 
alvenaria e chapisco. De início, serão executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2m, que 
servirão de referência. As guias internas serão constituídas por sarrafos de dimensões apropriadas, fixadas nas 
extremidades superiores e inferiores das paredes por meio de botões de argamassa, com auxílio de fio de prumo. 
         Preenchidas as faixas de alto a baixo entre as referências, deve se proceder ao desempenamento com régua, 
segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serão retirados os sarrafos e emboçados os espaços. 
A argamassa a ser utilizada será de cimento, areia e barro na proporção volumétrica 1:6:2 com espessura de 25mm.  
         Depois de sarrafeado, o emboço deverá se apresentar regularizado e áspero, para facilitar a aderência do 
reboco ou argamassa industrializada para assentamento de revestimento cerâmico. A critério da CONTRATANTE, o 
barro poderá ser substituído pela cal química. 
       
B.11.4 – Cerâmicas PEI-IV 20 x 20 cm 
 
         Entende-se como lajota cerâmica, o elemento de dimensão uniforme, com uma das superfícies esmaltada e 
vitrificada, destinada a revestir áreas definidas em projeto.   
         A lajota cerâmica será 20 x 20 cm de marca a se determinar, na cor especificada nos desenhos, devendo 
obedecer às prescrições contidas no projeto. 
         O armazenamento e o transporte das cerâmicas serão realizados de modo que se evitem quebras, trincas ou 
contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais.    
         Antes do assentamento serão verificadas todas as tubulações elétricas e hidráulicas, quanto a suas posições e 
funcionamento. Quando recortadas para passagens de conexões, terminais, caixas de luz, registros, torneiras e 
outros elementos das instalações. O material cerâmico não deverá apresentar rachaduras e/ou emendas e as 
aberturas de passagens não devem ultrapassar os limites dos acessórios de acabamento dos respectivos 
aparelhos. 
         A cerâmica será assentada com argamassa industrializada, tipo cola rejunte, nas cores das peças, sendo a 
mesma indicada pelo fabricante.  
        O rejuntamento será executado com a mesma massa, na cor da lajota, seguindo criteriosamente as 
orientações do fabricante e em seguida, será removido o excesso de argamassa de rejuntamento.    
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         Após a cura da argamassa de rejuntamento, as superfícies cerâmicas serão lavadas com sabão neutro, água 
limpa e auxílio de escova de nylon e vassoura de piaçava. 
 
 
B.12 – RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 
 
B.12.1 – Soleiras e Rodapés 
 
         As soleiras e os rodapés serão em similares as já existentes em cada prédio, quando houver. Os rodapés 
deverão ter 7 cm de altura e na maioria das vezes serão na cerâmica similar ao do piso.As soleiras poderão ser de 
pedra fria (granito, mármore), ou de outro material e  deverão ter acabamento boleado no encontro com o outro tipo 
de piso,na espessura da esquadria. 
 
B.13 – PAVIMENTAÇÃO  
 
B.13.1 – Camada Impermeabilizadora 
 
         A camada impermeabilizadora será executada com pedra preta, rejuntada com argamassa de cimento e areia 
e aditivo impermeabilizante, com a finalidade de proteger o piso e as paredes de uma possível percolação de 
umidade do solo. Também poderá ser utilizado concreto simples traço 1:3:6 (cimento, areia e seixo). 
         Se possível, sua concretagem se dará de maneira contínua, isto é, sem interrupções, visando melhorar a 
estanqueidade do piso. 
         A execução da camada impermeabilizadora será com pedra preta, nas bitolas convencionais, rejuntadas com 
argamassa de cimento e areia, traço 1:6 e espessura de 10 cm. Na hipótese de ser usado concreto simples a 
espessura será de 10 cm. 
         Essa camada só será lançada, depois de estar o aterro interno bem compactado, nivelado e liberado pela 
FISCALIZAÇÃO. 
 
B.13.2 – Camada Regularizadora 
 
          Camada Regularizadora de piso é a camada de argamassa que serve para regularizar e nivelar a superfície 
onde será assentado o piso cerâmico ou outro tipo de acabamento. 
         Sobre a camada impermeabilizadora será lançada a camada de regularização, com espessura 3cm, utilizando-
se argamassa de cimento e areia na proporção volumétrica 1:4. Em toda a área interna da edificação, a camada 
niveladora terá acabamento apenas sarrafeado (grosso), sobre o qual será assentado o piso cerâmico, obedecendo, 
de acordo com a característica de cada cômodo, o caimento requerido pelo projeto. 
 
B.13.3 – Lajota cerâmica anti derrapante 40 x 40 cm  
 
         Entende-se como piso cerâmico o elemento de dimensão uniforme, com uma das superfícies esmaltada e 
vitrificada.   
        Nas unidades onde houver substituição de piso, a cerâmica será tipo antiderrapante, de 40 x 40 cm PEI-IV de 
marcas a se determinar, modelo e cor definido nos desenhos, e deverá ser perfeitamente plana e esquadrejada, 
devendo apresentar textura homogênea, compacta, isenta de fragmentos calcários ou qualquer material estranho. 
Deverá apresentar aresta viva, face plana, coloração uniforme, sem rachaduras e dimensões perfeitamente 
regulares. 
         O armazenamento e o transporte das cerâmicas serão realizados de modo a evitar quebras, trincas ou contato 
com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais.   
        Antes do assentamento será verificado se todos os elementos embutidos estão devidamente instalados e 
testados e será inspecionado o nivelamento e a qualidade do acabamento da camada niveladora. Após a 
verificação, a camada niveladora deverá se lavada e cuidadosamente limpa. Quando recortada em locais de caixas 
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de passagem ou outros elementos embutidos no piso, o material cerâmico não deverá apresentar rachaduras e/ou 
emendas. 
Seu assentamento será feito de modo a deixar juntas alinhadas e a argamassa a ser utilizada será industrializada, 
interior ou exterior, conforme sua localização no projeto, sendo de marcas a se determinar.  
         Após o assentamento de cada peça cerâmica, a mesma será pressionada contra a argamassa de 
assentamento, e posteriormente, com auxilio de uma régua de alumínio, será verificado o nivelamento das bordas 
de sua superfície. Aquelas que estiverem salientes serão levemente batidas com martelo de borracha até eliminar 
os ressaltos. 
         Completada a pega da argamassa de assentamento, será verificada a perfeita colocação das cerâmicas e 
serão substituídas as que apresentarem sonoridade inadequada, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
         Quando não especificadas de forma adversa, as juntas serão corridas e rigorosamente alinhadas. A espessura 
das juntas será de acordo com as características e dimensões da cerâmica, observando-se as recomendações do 
fabricante e da FISCALIZAÇÃO. 
         Decorrido 24 horas do seu assentamento inicia-se a limpeza das juntas, com auxílio de escovas e vassoura de 
piaçava.  
         O acabamento será executado com argamassa industrializada própria para rejunte na cor da lajota. 
         Após a cura da argamassa de rejuntamento, as superfícies cerâmicas serão lavadas com sabão neutro, água 
limpa e auxilio de escova de nylon e vassoura de piaçava. 
 
.           
B.13.4 – Cimentado Desempenado com Junta Plástica 
 
         Em algumas calçadas externas e áreas indicadas será aplicada a camada de cimentado (cimento e areia no 
traço 1:3), com juntas plásticas formando quadros de 1,00 m². A profundidade das juntas deverá alcançar a camada 
de base do piso. Os caimentos deverão respeitar as indicações do projeto. A massa de acabamento deverá ser 
curada, mantendo-se as superfícies dos pisos cimentados permanentemente úmidas durante os 3 dias consecutivos 
posteriores à execução. 
          Para o acabamento liso, a superfície deverá ser desempenada após o lançamento da argamassa. 
 
B.13.5 – Calçada em concreto 
          As calçadas em concreto devem ter superfície regular, contínua, firme e antiderrapante em qualquer condição 
climática, executados sem mudanças abruptas de nível ou inclinações que dificultem a circulação dos pedestres. 
          Os níveis dos vizinhos devem ser observados para que haja concordância entre os níveis das calçadas já 
executadas, desde que estas também estejam em conformidade com a inclinação descrita acima. 
          As tampas das concessionárias (rede de água, esgoto e telefonia) devem ficar livres para visita e 
manutenção. O piso construído na calçada não poderá obstruir estas tampas, nem formar degraus ou ressaltos com 
elas. 
         O concreto a ser lançado para as calçadas deverá ter Fck= 15 Mpa, e deverão ter rampas para acesso de 
PNE. 
            
B.14 – FORRO 
 
B.14.1 – Forro em lambri de PVC 100 mm 
 
        Nos locais onde há forro em lambri de PVC de 100 mm de largura, deverão ser recuperadas as áreas que 
estiverem danificadas e revisadas todas as outras áreas, devendo ser recuperadas onde for constatado problemas 
não visíveis a olho nú.  A estrutura de sustentação será de madeira de lei, imunizada, e o gradeamento terá 
distância máxima de 60 cm entre as peças. Na junção do forro com paredes, vigas ou pilares será previsto perfil de 
PVC adequado para um perfeito acabamento. 
 
B.15 – PINTURAS 
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B.15.1 – Pintura  Látex PVA  com Massa e Selador  
 
         Nas áreas internas será aplicada pintura com tinta PVA sobre selador e massa PVA. 
         Os serviços serão executados por profissionais de comprovada competência e com produtos preparados 
industrialmente. As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas, convenientemente preparadas para o tipo de 
pintura a que se destinam e apenas poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. 

Deverão ser observadas todas as instruções fornecidas pelos fabricantes para o manuseio e aplicação das 
tintas. Não serão admitidas misturas de tintas de tonalidades diferentes no canteiro de obras, devendo os galões e 
embalagens serem entregues originalmente intactos. 
         Todas as pinturas deverão obedecer aos tipos e cores definidos pela FISCALIZAÇÃO. 
         Deverão ser tomados cuidados no sentido de não se permitir respingos de tinta em outros elementos que não 
receberão pintura. A sucessividade das demãos dar-se-á somente com a secagem total da aplicação anterior. 
         A critério da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá executar uma amostra de tinta a ser utilizada, sob 
idênticas superfícies e iluminação, antes do inicio dos trabalhos. 
         . 
B.15.2 – Pintura PVA sobre Selador 
 
         Nas paredes externas, a critério da FISCALIZAÇÃO, poderá ser aplicada tinta látex PVA externa, sobre 
selador, seguindo as mesmas orientações de aplicação já descritas. O reboco deverá estar nivelado e sem ressaltos 
que possam apresentar acabamento inadequado. 
 
B.15.3 – Antiferruginosa sobre Ferro 
 
         Sobre todas as estruturas metálicas e peças de ferro, deverá haver acabamento em tinta de proteção 
antiferruginosa na cor que melhor se adapte ao local. 
          Nas estruturas de cobertura em ferro aparentes deverá ser aplicada tinta antiferruginosa. 
          As peças metálicas deverão passar por um lixamento eficaz para tirar pontos de ferrugem, com retirada de 
excesso de material com escova de aço. Após este procedimento será aplicada duas demãos de tinta 
antiferruginosa.  
          
B.15.5 – Óleo em madeira  
       
         As portas de madeira terão acabamento em tinta a óleo, na cor definida pela FISCALIZAÇÂO, sobre 
aparelhamento com fundo branco e massa. 
         As estruturas de cobertura em madeira que estão aparentes deverão ter acabamento em pintura a óleo na cor 
já existente, e quando não houver, será definida pela FISCALIZAÇÃO. 
  
 
B.15.6 – Caiação em muros 
 
         Nos muros de alvenaria externos deverá ser aplicada pintura com cal, em quantas demãos sejam necessárias 
para que a superfície seja totalmente coberta.  O cal já deve ter adicionado em sua fórmula cola para que não haja 
escorrimento do mesmo, e será aplicado com brochas, trinchas. 
         As superfícies deverão ser lavadas e limpas antes da aplicação do produto. 
. 
B.16 – INSTALAÇÕES 
 
B.16.1 – Instalações Elétricas.  
. 
       As instalações elétricas de todos os prédios deverão ser revisadas, e executados os serviços necessários para 
que as instalações fiquem completamente recuperadas e em funcionamento, com lâmpadas, cabos, interruptores, e 
tudo que seja necessário para o seu perfeito funcionamento. 

mailto:cplsesau@yahoo.com


 
ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

Av. João Paulo II s/n, – Dom Aristides – Marituba – Pará, CNPJ: 10.299.375/0001-58 

Fone: (91) 3256-2007 e-mail: cplsesau@yahoo.com 

105 

 

 

          Deverão ser observadas as normas constantes abaixo: 
 

 ABNT            Associação Brasileira de Normas Técnicas 

 CELPA          Centrais Elétricas do Pará S.A. (REDE CELPA) 
 

 Fixar normas e orientações básicas na execução dos serviços. 
B.16.1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
B.16.1.1.1 - Serviços 

Serão executados de acordo com o andamento da obra, e segundo seu cronograma, devendo ser 
observadas as seguintes disposições: 
 
B.16.1.1.2 - Eletrodutos internos 
 

01.  Emprego de ferramentas apropriadas; 
02.  O raio mínimo de curvatura dos tubos não deve ser inferior a seis vezes o diâmetro do mesmo; 
03. Os eletrodutos que aflorarem pisos ou paredes deverão estar em ângulo reto em relação à superfície; 
05.  As ligações de eletrodutos às caixas devem ser feitas por buchas e arruelas apropriadas; 
05. Os eletrodutos rígidos somente devem ser cortados perpendicularmente ao seu eixo. As roscas abertas 

nas extremidades dos eletrodutos devem ter as rebarbas cuidadosamente retiradas externa e 
internamente.  

       As roscas, quando efetuadas na obra, deverão ser executadas com máxima perfeição, não sendo permitida 
a utilização de qualquer vedante; 

06. As emendas dos eletrodutos serão feitas por meio de luvas atarraxadas em ambas as extremidades a 
serem limpas, as quais serão introduzidas nas roscas até se tocarem, para assegurarem uma perfeita 
continuidade da superfície interna de canalização; 

07.  Os eletrodutos terão diâmetro mínimo igual a Ø1/2”; 
08. Antes da enfiação, todas as tubulações e caixas devem ser convenientemente limpas. 
 

B.16.1.1.3 - Eletrodutos externos 
 

01. Os eletrodutos subterrâneos deverão ser de PVC rígido normalizado, nos diâmetros indicados nos desenhos 
e colocados em valetas, conforme especificado abaixo: 

02. A profundidade das valetas será tal que o recobrimento da tubulação resulte um mínimo de 0,40m; 
03. A largura da vala será tão reduzida quanto possível, respeitando-se um mínimo de 0,30 m além da largura 

total dos eletrodutos. 
05.  As luvas de eletrodutos não deverão ser coincidentes, no caso de assentamento paralelo; 
08. O enchimento das valetas, após tomadas todas as providências acima mencionadas deverá ser efetuado 

com aterro isento de pedras e detritos. 
09. Se instalados em locais onde haja trafego de veículos, deverão ter envelope de concreto em toda a 

extensão do tráfego. 
 

B.16.1.1.4 - Caixas 
 

01.  As caixas de passagem deverão ser instaladas onde necessárias para enfiação e inspeção dos 
condutores; 

02. Todas as caixas e quadros na alvenaria, deverão ser chumbados com argamassa, exceto quando indicado 
de outra maneira no desenho; 

03. Nas áreas externas, nos locais assinalados, serão de alvenaria com paredes de tijolos revestidos com 
argamassa, tampa de concreto e alça central para içamento, tendo seu fundo inclinado e dreno com brita, 
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conforme as dimensões no projeto. Terão sua tampa selada com argamassa para evitar sua remoção 
indevida. 

 
B.16.1.1.5 - Condutores 

 
01. Toda a enfiação será executada conforme bitolas e tipos necessários, que serão justificados a 

FISCALIZAÇÃO; 
 
03.  Precedendo a enfiação em eletrodutos, deverá ser feita limpeza interna com bucha seca. 

Terão bitola mínima de 2,5mm² x 750V.  
 

B.16.1.2 - MATERIAIS A EMPREGAR: 
 
B.16.1.2.1. Eletrodutos 
 
B.16.1.2.1.1. De PVC 
 
    Serão rígidos normatizados, de boa qualidade, próprios para instalações  elétricas embutidas, utilizados 

em todas nas tubulações dos circuitos de iluminação e tomadas. Terão bitola mínima Ø 1/2" nas instalações 
embutidas em teto ou alvenaria. Quando instalados entre o forro e a laje, serão fixados à estrutura por meio de 
braçadeiras galvanizadas tipo “D” e arame galvanizado n.º 18. 

 
B.16.1.2.1.2. De ferro galvanizado 

    Serão rígidos,  
 semi-pesado, sem costura, em varas de 3 metros, com uma luva, utilizados na proteção da descida do cabo 

geral da rede telefônica. 
 
B.16.1.2.2. Condutores 

Serão de cobre, têmpera mole, com isolamento termoplástico para 750V /1 KV em toda a instalação. 
Serão de cobre nu, quando utilizados na malha de aterramento. 
Os condutores com bitolas maiores que 4mm², somente serão emendados por intermédio de conectores 

apropriados. Para bitolas menores, serão aceitas emendas sem conectores, desde que devidamente estanhadas 
com solda branca. 
 
B.16.1.2.3 - Quadro de distribuição  

Será de chapa de aço, protegida contra corrosão e ferrugem por fosfatização, com pintura básica do tipo 
cromato de zinco. Os acabamentos interno e externo serão com tinta esmalte sintético, ou laca 
nitrocelulose aplicada a pistola na cor cinza claro. 

    Suas dimensões devem atender necessariamente aos requisitos de segurança, proteção, manutenção, e 
ventilação, permitindo fácil acesso aos dispositivos, barramentos, etc., todos de acordo com as especificações 
contidas nos diagramas unifilares de cada um deles. 

    Serão de embutir ou sobrepor conforme a melhor conveniência de cada caso, providos de porta, fechadura e 
puxador. Terão, quando indicado, um disjuntor ou chave geral de entrada para proteção de barramento de cobre 
eletrolítico, que alimentará disjuntores ou chaves parciais para proteção dos diversos circuitos, conforme indicação 
nos quadros de carga e diagramas unifilares constantes no projeto. Todos os disjuntores serão do tipo 
termomagnéticos e as chaves (se existirem) conforme especificação no projeto. 

    Terão sempre barramentos, conforme especificado abaixo: 

 01 barra para cada fase; 

 01 barra para o neutro ISOLADA DA CARCAÇA DO QUADRO; 

 01 barra para terra. 
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    Os circuitos de tomadas serão protegidos além do disjuntor, por dispositivo tipo interruptor diferencial residual 
(DR), tetrapolar ou bipolar, conforme o circuito a proteger. 
 

B.16.1.2.4. Caixas 

 De ferro esmaltado 

    Deverão ter orelhas estampadas, retangulares ou octogonais nas dimensões abaixo especificadas e para fins 
assinalados: 

 Caixa octogonal fundo móvel 4”x4”x2”, com tostões para entrada de 1/2” e 3/4”, com duas orelhas para 
instalação embutida em laje  ou entre forro e laje, para atender os pontos de luz no teto. 

 Caixa retangular 4”x2x2”, com tostões para entrada de 1/2” e 3/4”, com duas orelhas para instalação 
embutida a serem  utilizadas para os interruptores e tomadas.  

 Caixa quadrada 4”x4”x2”, com tostões para entrada de 1/2” e 3/4”, com duas orelhas para instalação 
embutida parede, para atender os pontos de tomadas de rede lógica. 

 Caixa retangular 4”x2”x2”, de alumínio fundido, para instalação embutida no piso, para atender os pontos 
de tomadas comuns e de computador. 

 Caixa retangular 4”x4”x2”, de alumínio fundido, para instalação embutida no piso, para atender os pontos 
de tomadas de rede lógica. 

 
B.16.1.2.5. Tomadas Comuns de uso geral (energia) 
Serão do tipo universal, de embutir, 02 Pólos 15A x 250V, utilizadas em caixas 4”x2”x2”  na alvenaria ou em 
caixas de alumínio no piso. 

 De computador (energia) 

Serão do tipo universal, de embutir, 02 Pólos +Terra 20A x 250V, utilizadas em caixa 4”x2”x2” na alvenaria ou  
no piso. 

 De rede lógica 

Serão do tipo RJ-45, 8 vias, utilizada em caixa 4”x4”x2” na alvenaria ou  no piso, sempre compondo 02 
unidades por caixa. 
 

B.16.1.2.6. Interruptores 
    Serão de embutir, de 1, 2 ou 3 teclas ou do tipo paralelo, 10Ax250V, com espelhos de baquelite 4”x2” na com 

cinza, nos pontos indicados no projeto. 
 

B.16.1.2.7. Luminárias 
 

B.16.1.2.7.1. Incandescentes de sobrepor: 
    Serão de sobrepor, para 1 lâmpada de 60 ou 40 W, tipo plafonier com globo de proteção modelo e fabricação 

a determinar ser instaladas nos pontos indicados no projeto, conforme simbologia elétrica. 
 
B.16.1.2.7.2. Incandescentes de embutir: 

    Serão de embutir, para 1 lâmpada de 40 W tipo mini spot, modelo e fabricação a determinar ser instaladas na 
marquise externa, conforme simbologia elétrica. 
 

B.16.1.2.7.3. Fluorescentes tipo compacta: 
    Serão de sobrepor, para 1 lâmpada fluorescente compacta de 22,5 W, modelo a determinar, a ser instaladas 

nos pontos necessários. 
 

B.16.1.2.7.4. Fluorescentes tipo calha: 
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    Serão de sobrepor, para 2 lâmpadas de 32 ou 16 W, equipadas com reator eletrônico AFP, 127V, 60Hz, 
modelo a determinar, a ser instaladas nos gabinetes, sanitários masculino e feminino e circulação. 
 
B.16.3 – Instalações Hidrossanitárias 
 
B.16.3.1- Materiais Hidrossanitários 
 
         As tubulações e conexões hidráulicas deverão ser de PVC, Linha Hidráulica Soldável, na cor marrom, 
Instalações Prediais de Água Fria, pressão máxima = 7,5 kgf/cm2 a 20ºC, de acordo com a Norma da ABNT NBR 
5648.  

Os registros de gaveta para comando dos ramais serão em bronze com volante extra reforçado. Quando interno 
será com canopla cromada, e quando externo terá acabamento bruto. 

As torneiras para pias e lavatórios serão com acabamento cromado. 
Os reservatórios elevados, com capacidade de 1000 litros, serão em poliéster insaturado ou em polietileno de 
alta densidade.  
As tubulações e conexões sanitárias deverão ser de PVC, Linha Sanitária de Esgoto, Série Normal, na cor 
branca, Instalações Prediais de Esgoto, de acordo com a Norma da ABNT NBR 5688. 
As caixas sifonadas de 150 mm, que recebem as águas servidas serão em PVC com tampas em grelhas 
cromadas quadradas, niveladas com o piso acabado e saídas de 50 mm e entradas de 40 mm. 

Todas as louças e aparelhos a serem empregados devem ser de material de 1ª qualidade. 
Os vasos sanitários serão comuns, com caixa de descarga acoplada, sifonados, auto aspirantes com saída 
inferior, na cor branca. 
Em todos os prédios terão vasos para PNE. 

     Os assentos para o vaso sanitário serão em plástico na mesma cor do vaso sanitário. 
     Os mictórios serão comuns, sifonados, na cor branca. 

Os porta papéis e toalhas serão em louça branca. 
Os lavatórios serão sem coluna, fixados na parede, de 1a qualidade, com torneiras cromadas com fechamento 

manual, e se utilizarão válvulas de metal e sifões cromados para os lavatórios de 1ª qualidade. 
Todas as peças sanitárias não poderão apresentar quaisquer defeitos, com os seus complementos 

perfeitamente adaptáveis ao tipo de peça utilizada. 
As tubulações e conexões de águas pluviais deverão ser de PVC, Linha Sanitária de Esgoto, Série Normal, na 
cor branca, Instalações Prediais de Esgoto, de acordo com a Norma da ABNT NBR 5688. 

As caixas de areia a serem construídas serão em alvenaria rebocada, com tampas em concreto armado. 
 
 
B.17 – DIVERSOS 
 
B.17.3 – Muro em alvenaria rebocada 
 
         Nos locais necessários, o muro divisório será recuperado, na altura do existente, e ter pilares de concreto a 
cada 3 metros, engastado na parte inferior do muro já existente. Deve ser analisada junto a FISCALIZAÇÃO a 
necessidade de viga superior de amarração.  
 
 
B.18 – COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 
 
B.18.1 – Limpeza Final da Obra 
          
         Será removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpos e varridos todos os excessos.  
         Todos os pisos serão cuidadosamente limpos, retirando-se toda e qualquer sujeira aderente, lavados, a fim de 
apresentar superfície uniforme, isenta de qualquer impureza, manchas e outras imperfeições, encontrando-se em 
perfeita condições de utilização. 
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         Todas as alvenarias de elementos vazados, revestimentos, aparelhos sanitários etc, serão limpos abundante e 
cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 
         Todas as torneiras e registros serão limpos com escova e sabão, até que sejam retirados todos os vestígios de 
sujeiras e/ou respingos da pintura. 
         Todas as louças sanitárias serão abundantemente lavadas, removendo-se com cuidado todo o excesso de 
massa utilizado na colocação das peças. 
         Todas as caixas de passagem, assim como as sifonadas, deverão ser abertas para limpeza e remoção de 
detritos. 
         Todas as fechaduras deverão ser testadas quanto ao seu funcionamento e o perfeito nivelamento das portas. 
         Todas as bancadas deverão ser perfeitamente limpas, retirando-se toda e qualquer impureza. 
         Todos os aparelhos de iluminação deverão ser rigorosamente limpos e polidos, observando-se o perfeito 
funcionamento dos mesmos e o estado das lâmpadas. 
         Todas as esquadrias deverão ser convenientemente limpas, polidas e lubrificadas as dobradiças, trincos e 
fechaduras.  
         Todas as ruas e calçadas deverão ser varridas para retirada de todo o excesso de massa que por ventura 
tenha ficado. 
 
 
B.19 – 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 para execução dos serviços, que inclui material, mão de obra, encargos sociais, ferramentas 
e tudo mais necessário para execução das obras. 
 
   B.20 – RECEBIMENTO DA OBRA 
 
        Por ocasião do recebimento da obra, todas as instalações devem estar funcionando perfeitamente e com a 
autorização dos órgãos competentes, bem como da Prefeitura Municipal de Marituba. Será procedida cuidadosa 
verificação por parte da FISCALIZAÇÃO das perfeitas condições de todas as instalações elétricas, telefônicas, de 
abastecimento de água, rede de esgotos, rede de drenagem e demais outros aspectos da infra-estrutura do local. 
Deverão ser demolidas todas as instalações provisórias utilizadas na execução da obra. 
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