
 
       

    
 

 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

 

Rua Olavo Bilac, 408 – CEP 68.138.000, Placas/PA 

Fone: (93) 3552-1585 
 

Prezados (as) Senhores (as) 

 

Visando eventual necessidade de comunicação direta entre esta empresa e a Prefeitura Municipal de Placas– Núcleo de 

Licitações/PMP e as empresas interessadas em participar da presente licitação, solicitamos preencher e enviar os 

dados do Termo de Recebimento de Edital para o e-mail: prefeituralici45@gmail.com  

O não envio dos dados eximirá a Administração de responsabilidade de comunicação direta de eventos relacionados ao 

procedimento licitatório, ressalvada a obrigatoriedade, pela legislação de referência, de sua publicação na Imprensa Oficial 
e/ou em jornal de grande circulação. 

Placas/PA,  22 de  Janeiro de 2020. 

Shayane Nayara Farias Kostov 
Pregoeira Municipal 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL 003/2020- SRP 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças, 

materiais e mão de obra, bem como realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações 

prediais utilizados nas áreas privativas dos patrimônios públicos da Prefeitura Municipal de Placas-Pa. 

 

NOME EMPRESARIAL: 

 

CNPJ: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

 

NOME PARA CONTATO: 

 

TELEFONE: 

CIDADE/ESTADO: 

E-MAIL: 

Recebemos, da  Prefeitura Municipal de Placas– Setor de Licitações e Contratos-PMP, nesta data, cópia do Edital 

da Licitação acima identificada. 

  , de  de 2020. 

 

 

Assinatura 
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EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020-SRP 

 

Tipo de Licitação:Menor preço global  

Data de abertura: 07/02/2020 
Horário:9H 
Local: Departamento de Licitação, sediada na Olavo Bilac, s/n, Bairro Centro, CEP: 68138-000, Placas/PA. 

 

O Edital poderá ser obtido através: https://placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ 
 

A Prefeitura Municipal de Placas/PA, através da Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal, designado pela Portaria 
nº027/2019, torna público para conhecimento de todos os interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO em 

sua   forma   PRESENCIAL - SRP,  do  tipo  menor  preço  global, conforme  descrito  neste  Edital  e  seus  Anexos. 

Obedecerá integralmente à legislação que se aplica à modalidade Pregão Lei Federal nº 10.520/2002, de 17/017/2002, e 

subsidiariamente, pela Lei Federal nº8.666/1993, com as devidas alterações, Lei Complementar 123/2006 demais normas 

pertinentes,  bem como, lei complementar n°155/2016, Lei Complementar nº 147/14 e  nas  condições  estabelecidas 

neste Edital e seus Anexos. 

1. OBJETO 
1.1Constitui objeto do presente certame: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, 

com fornecimento de peças, materiais e mão de obra, bem como realização de serviços eventuais diversos, nos 

sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados NAS ÁREAS PRIVATIVAS DOS PATRIMÔNIOS PÚBLICOS 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS-PA. 

2- CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL E DELE FAZEM PARTE INTEGRANTE 
Anexo I: Termo de Referência 
Anexo II: Minuta do Contrato; 
Anexo III: Carta de Apresentação da Documentação;  
Anexo IV: Carta Proposta; 
Anexo V: Declaração (Cumprimento aodisposto noinciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal); 
Anexo VI: Modelo de declaração de enquadramento como Microempreendedor Individual, Microempresa, Empresa 
de Pequeno Porte ou Cooperativa Equiparada; 
Anexo VII: Declaração de Qualidade e Responsabilidade do Serviço Ofertado;  
Anexo VIII: Declaração de Elaboração Independente de Proposta;  

Anexo XIX – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

Anexo x – cronograma físico financeiro 

https://placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/
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Anexo xI- Planilha Analitica Do Orçamento 

Anexo XII – BDI 

Anexo XIII-  Encargos sociais da Mão de Obra 

4. DA IMPUGNAÇÃO DO  ATO CONVOCATÓRIO 
 4.1O prazo para apresentação de impugnação ao Edital é de 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento 

daspropostas. 

4.2Qualquer cidadão poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, sendo que tais impugnações deverão ser 

manifestadas exclusivamente por escrito via protocolo, encaminhadas a Pregoeira Oficial do Município no endereço: 

Departamento de Licitação, sediada na Olavo Bilac, s/n, Bairro Centro, CEP: 68138-000, Placas/PA. 

4.3 Caberá a pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme estabelecido no art. 12, § 1º do 

Decreto nº.3.555/00; 

 4.4Acolhida à impugnação contra o ato convocatório será designada nova data para a realização do certame, a nova data aqui; 
5.DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 
5.1Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos 
deverá ser enviado, exclusivamente, a Pregoeira ou sua Equipe de Apoio, via protocolo, no endereço identificado no item 
4.2, até 3 (três) dias úteis anterior à data fixada no preâmbulo para abertura da sessãopública ou Através do e-mail: 
prefeituralici45@gmail.com 
5.2 A não solicitação de informações complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tácita admissão 
de que as informações técnicas e jurídicas foram consideradas suficientes. 
6.DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO. 

6.1Poderão participar deste Pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 
documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 
6.2Poderão           participar   deste Pregão  pessoas  jurídicas  que  exercem   as  atividades  definidas   no  objeto   deste  certame. 
6.3Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

a) As empresas em processo de recuperação ou em processo de falência; sob concurso de credores; em dissolução ou 
emliquidação; 
b) Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Administração Pública, ou que por esta tenham sido 
declaradasinidôneas; 
c) Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja sua 
forma deconstituição; 
d) Estrangeiras que não funcionem no País. 
6.5É indispensável à presença do licitante ou seu representante legal até o final da sessão pública do pregão, estando sujeito às 

penalidades administrativas previstas no art. 7º da Lei nº.10.520/02. 

 6.6A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE ASSINAR O CONTRATO ATRAVÉS DO 

CERTIFICADODIGITAL 

6.7 será permitido subcontratação nos limites permitidos na legislação pertinente. 
6.8 A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições do Edital.  

6.9 Os interessados ou seus representantes legais deverão fazer seu credenciamento na sessão pública de instalação 

do Pregão, comprovando possuir poderes para formular propostas e para a prática de todos os demais atos do certame. 

É vedada a participação de um mesmo representante legal para mais de uma empresa, sendo admitido somente um 

representante por proponente. 
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 6.10Somente poderá participar desta Licitação empresa que possua: 

 ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO, emitido por entidade certificadora de terceira parte, conforme critérios 

estabelecidos no Regime do Sistema de Qualificação de Empresas de Serviços e Obras do Programa Brasileiro da 

Qualidade e Produtividade no Habitat – PBQP-H. O atestado de qualificação mínima exigido é o nível “A”, 

compatível com o objeto licitado, conforme critérios estabelecidos no Programa Qualidade e Produtividade em 

Obras Públicas – PARÁ OBRAS, que deverá vir juntos aos documentos de habilitação. 

 Plano de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA 

 Programa de controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO 

 Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT. 

   7.CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 
7.1Os documentos que instruem o credenciamento deverão ser entregues a pregoeira fora dos envelope no dia da 
abertura da sessão; 
7.2 O credenciamento entregue a pregoeira deverá conter: 

a) Carteira de identidade em original e xerox, ou outro documento equivalente com fotografia do representante da licitante na 
sessão; 

b) Instrumento de procuração pública ou particular, devendo este instrumento de procuração, ser reconhecida a assinatura nos termos 

legais (reconhecido por tabelião), com amplos poderes para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, incluindo poderes 

para formular lances, em nome do proponente. 

c) Cópia do Estatuto ou Contrato Social ou Requerimento Individual de Empresário, comprovando a legitimidade do outorgante. Em 

sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou 

Contrato Social ou Requerimento Individual de Empresário, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

d) Carta de Apresentação de Documentação, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, 

conforme dispõem a artigo 4º, inciso VII, da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e artigo 11, inciso IV, do Decreto nº. 3555 de 

08.08.2000;  

e) As empresas Microempreendedor Individual, Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, para efeito do tratamento 

diferenciado previsto na Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações posteriores, em que deverá ser comprovado mediante 

apresentação de Declaração, nos termos do modelo que consta em anexo deste Edital, firmada pelo representante legal da empresa, 

ratificando não haver nenhum impedimento previsto no art. 3º, § 4º, da referida lei.  
f) Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma licitante. 
h)Os documentos do credenciamento poderão ser entregues em cópia autenticada ou cópia simples com a exibição do original para 
autenticação pela Equipe de Apoio. Visando agilidade dos trabalhos licitatórios, sugerimos que a(s) licitante(s) que 
pretender(em) autenticação de documentos via Comissão de Licitação o façam até o 2 dias antes da data de abertura da licitação, na 
prefeitura Municipal de Placas/PA- Setor de Licitação e contratos. 

i)os documentos acima relacionados para o credenciamento não excluem a obrigatoriedade da apresentação nas 
demais fases habilitação e Proposta quando exigiveis, sendo sua ausência, motivo de inabilitação e recusa da 
proposta. 
j) O credenciamento é a condição obrigatória para a participação dos licitantes neste Pregão.  
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j.1O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da fase de 
lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de 
interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta” ou 
“Documentação” relativos a este Pregão.  Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o 
seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.  

l)A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, poderá importar a imediata exclusão do licitante por 

ele representado, salvo em caso de autorização expressa do Pregoeiro. 

m)Carta de Apresentação de Documentação, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, 

conforme dispõem a artigo 4º, inciso VII, da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e artigo 11, inciso IV, do Decreto nº. 3555 

de08.08.2000. 

8.DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO 

8.1 A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados, em 02 (dois) 

envelopes lacrados e rubricados no fecho, com as seguintes inscrições: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1Nas fases de julgamento das propostas e de habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância 
das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
8.1.2Os Microempreendedores Individuais, as Microempresas, as Empresas de Pequeno Porte e as Cooperativas Equiparadas, por 
ocasião da participação em certames licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo aquela que apresente alguma restrição; 
8.1.2.1Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de negativa. A não-
regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar alicitação. 

           8.2. ABERTURA DOS ENVELOPES 

8.2.1Após entregue os documentos do credenciamento, sera Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, e não 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS/PA 
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO 

PREGÃO PRESENCIAL nº ____/2020-SRP 
ENVELOPE "01" - PROPOSTA DE PREÇOS 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS/PA 
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO 

PREGÃO PRESENCIAL nº _____/2020-SRP 
ENVELOPE "02" - PROPOSTA DE PREÇOS 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
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mais serão admitidos novos proponentes, dando- se início ao recebimento dos invólucros. 

8.3Serão abertos os invólucros contendo as Propostas de Preços, cujos documentos serão lidos, conferidos e rubricados pela 

pregoeira e pelos participantes e após a fase de lances será aberto o envelope de habilitação. 
             9.DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº.01) 
             9.1A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÁ SERA PRESENTADA: 

a) Em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 

corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas; 
b) Datada, assinada e rubricada em todas as folhas pelo representante legal da licitante proponente; 
c) Organizada por qualquer outro meio que possibilite o deslocamento das folhas que a compõem, devendo ainda, estar devidamente 

numeradas preferencialmente no canto inferior direito. Não serão aceitos propostas avulsas ou fixadas por clipes. 
9.2  CONTEÚDO  DA PROPOSTA DEVERÁ CONTER: 
a) Carta Proposta da Licitante (Anexo IV), com nome ou razão social, endereço completo e número do Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica – CNPJ, no Ministério da Fazenda;  

b) Declaração de Qualidade e Responsabilidade do Serviço Ofertado (AnexoVII); 
c)Declaração de Elaboração Independente de Proposta (AnexoVIII); 

d) Endereço completo, telefone, número de conta corrente e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para 

contato; 

e) Especificações do item de forma clara, descrevendo detalhadamente a especificação e outros elementos que de forma 

inequívoca identifiquem o item. 

f) Preço unitário e total, em algarismo e por extenso, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o 

julgamento a ter mais de um resultado; 
g) Prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação, devendo está 

expresso. 
h) Expressa manifestação de inclusão no preço ofertado de todos os impostos, taxas, despesas de transporte, seguro, carga e 
descarga, bem como quaisquer outras despesas relacionadas com o fornecimento proposto, e atestado de visita 
técnica. 
i) Em caso de divergência entre os preços unitário e total, será considerado o primeiro e entre os expressos em algarismo e 
por extenso, prevalecerá o último. 

j) Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados 

como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços de transporte 
ser executados sem ônus adicionais; 

k)Deverá o licitante apresentar Planilha de Composição de Custo unitário – CPU. 

9.3Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou 

apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento e, ainda, proposta que apresente valores unitários 

simbólicos, ou irrisórios, de valor zero, excessivos ou manifestamente inexeqüíveis. 

10. DA APRESENTAÇÃO DA NOVA PROPOSTA 

10.1A (s) empresa (s) arrematante (s) deverão apresentar até as 16h do dia seguinte, logo declarado vencedor, a proposta definitiva 

com os preços dos itens arrematados. A não entrega da proposta pela licitante incidirá na desclassificação da mesma e na imediata 

convocação da segunda colocada, na ausência desta convocar- se-á a próxima. 

11.DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 
11.1O julgamento da proposta será efetuado pelo critério menor preço global, sendo classificada pela Pregoeira a licitante que 

apresentar a proposta com menor preço, e as demais licitantes que apresentarem propostas com preços até 10 % (dez por cento) 

superior àquela de menor preço. 
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11.2Caso não seja verificado, no mínimo, 03 (três) propostas escritas nas condições do item 11.1, serão classificadas as melhores 

propostas subseqüentes, até o máximo de três propostas. 
11.3Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados 
de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

11.4Os lances deverão ser formulados a partir da menor proposta apresentada. 

 11.5Não poderá haver desistência dos lances  ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades. 

11.6A pregoeira convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da 

proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. Não será permitida consulta externa, via 

telefone, por parte dos licitantes que estive participando da fase de lance do item que esta sendo tratado no 

momento.  
11.7A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa 

competitiva de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação 

das propostas. 

11.8Em cumprimento a Lei Complementar 123, de 14/12/2006 e alterações posteriores, para os 

Microempreendedores Individuais, as Microempresas, as Empresas de Pequeno Porte e as Cooperativas Equiparadas, 

será observadao seguinte: 

a) Nas licitações, será segurado, como critério de desempate, preferência de contratação para os Microempreendedores Individuais, 

Microempresas, as Empresas de Pequeno Porte e as Cooperativas Equiparadas; 

b) Entende-se por empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas por Microempreendedor Individual, 
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte sejam de até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bemclassificada; 

c) No caso de equivalência ou empate ficto dos valores apresentados por Microempreendedor Individual, Microempresa, Empresa de 

Pequeno Porte ou Cooperativa Equiparada que se encontrem no intervalo estabelecidos na alínea “b”, será realizado sorteio entre 

elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhoroferta, sendo esta considerada vencedora do 

certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

d) Não ocorrendo à contratação de Microempreendedor Individual, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte Equiparada, 

serão convocadas as remanescentes na ordem de classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

11.9 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, a pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira 

classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

11.10Caso a proposta de menor preço não seja aceitável, a proposta será desclassificada e a pregoeira examinará 

as ofertas subseqüentes,na ordem de classificação,até a apuração de uma proposta válida. 

11.11Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, sejam omissas ou 

apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou ainda os manifestamente inexeqüíveis, comparados 

aos preços demercado. 

11.12No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, a pregoeira convocará todas as licitantes para no prazo de 
08 (oito) dias úteis, apresentarem novas propostas escoimadas das causas de sua desclassificação, conforme previsto no artigo 
48, §3º da Lei nº.8.666/93. 
11.13Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar, será aberto o envelope contendo a documentação de 

habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições de habilitação. 

11.14 Caso a licitante vencedora desatenda às exigências de habilitação, a pregoeira examinará as ofertas subsequentes na ordem 

de classificação, verificando, conforme o caso, a aceitabilidade da proposta e o atendimento das exigências de habilitação, até 

que uma licitante cumpra as condições fixadas neste edital, sendo o objeto do certame a ela adjudicado quando 

constatado o desinteresse das demais licitantes na interposição derecursos. 

11.5Da reunião lavrar-se-á ata, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser 
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assinada pela Pregoeiro, Equipe de Apoio e licitantes credenciados. 

11.6A pregoeira manterá em seu poder os envelopes de habilitação das demais licitantes até a retirada do empenho 

pela adjudicatária, devendo as referidas licitantes retirá-los no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir dessa 

data. Expirado esse prazo, os envelopes serão destruídos. 
              12.DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº.02) 

12.1OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER APRESENTADOS: 
a)Encadernados ou por qualquer meio que possibilite o deslocamento de documentos. Não serão aceitos documentos 

avulsos, grampeados ou fixados porclipes. 
b)Todos os documentos deverão estar rubricados enumerados preferencialmente no canto inferior direito; 
c) deverá seguir os termos, e preferencialmente a ordem conforme intem 12. 

             12.1.1HABILITAÇÃO JURÍDICA E FISCAL 
              a)Registro comercial, no caso de empresaindividual; 

b)Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no 

caso de sociedades porações, acompanhado dos documentos de eleição de seusadministradores; RG e CPF dos sócios; 

c)Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 

assim oexigir; RG E CPF do Responsável. 

d)Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeação da diretoria em 

exercício; RG e CPF dos sócios; 

e)Prova de inscrição no CNPJ vigente na data de abertura desta licitação; 
f)Certidão Negativa de Débito relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as 

contribuições  sociais previstas nas alíneas „a‟ a „d‟ do parágrafo único do art. 11 da Lei 8.212, de 24 de julho de1991. 

g)Certidão de Regularidade do FGTS, fornecida pela Caixa Econômica Federal vigente na data da abertura desta licitação; 

h)Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, através de Certidão Negativa, Positiva, com efeito, de Negativa ou de 

Regularidade Fiscal da sede da Licitante vigente na data de abertura desta licitação, sendo TRIBUTÁRIA e NÃO 

TRIBUTÁRIA; 

i)Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal da sede do Licitante; 
12.1.2REGULARIDADE TRABALHISTA 

a)Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da CNDT – certidão 
Negativa de DébitosTrabalhistas, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943 (Lei nº. 12.440, de 07 
de junho de 2011) acompanhada de todas as Cenit e Relação de Infração. 

12.1.3QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a)Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor do Juízo da sede da empresa.  
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social da empresa, 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 encerrados a mais de 03 (três) meses da 
data da apresentaçãoda proposta.  
b.1Juntamente com o balanço patrimonial deverá ser apresentada declaração do contador, assumindo responsabilidade 
pelas informações do balanço.  
b.2Os balanços das sociedades por ações deverão ser apresentados com ata de aprovação pela assembléia geral 
ordinária, registrada na Junta Comercial.  
 
d)A partir dos dados de balanço, deverão ser calculados os seguintes índices, como condição para a habilitação: 
ILC= Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; 

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

GE= Grau de endividamento, com valor igual ou menor a 1,00; 
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ONDE: 

ILC= ATIVO CIRCULANTE PASSIVO 

CIRCULANTE 

ILG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL ALONGOPRAZO 

GE= PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO TOTAL 

OBSERVAÇÃO: Os índices acima deverão ser demonstrados pelo próprio licitante, em memória de cálculos assinada pelo 
contador responsável pelo balanço, para verificação. 

12.1.4QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a)Os licitantes deverão apresentar no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando ter os licitantes aptidão para desempenho da atividade pertinente e compatível com o o 
Objeto  da licitação em características e prazos. 

            12.1.6 OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

a) Declaração do Anexo V; 

b) Alvará de Funcionamento. 

c)Certificado de Registro Cadastral do Municipio Licitante (Placas-Pará) – CRC; 

d)Comprovação de Adimplência com o Municipio de Placas; 

              12.2DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
12.2.1A Empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também, o decreto de autorização 

ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim oexigir. 

12.2.2Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente 

Edital e Anexos. 

12.2.3Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, a pregoeira examinará a oferta subseqüente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo à habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto docertame. 

12.2.4Os documentos exigidos deverão estar com prazo de validade vigente, e poderão ser apresentados em cópia autenticada 

por qualquer meio, ou apresentadas às cópias na sessão pública para autenticação pelos membros da Equipe de Apoio, à vista 

dosoriginais. 

12.2.5Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente. 

12.2.6Após a análise da documentação, os Membros da Equipe de Apoio e a pregoeira rubricarão todas as folhas e demais documentos 

que integram o dossiêapresentado. 

12.2.7Este Municipio fará Consulta e emissão das certidões de veirificação acerca da existência de situação de 

impedimeto de participação dos licitantes, confome relação abaixo: 

a)Cadastro Nacional das Empresas inidôneas e Suspensas –CEIS; 

b)Consulta às ocorrêncuas informadas no SICAF 

c)Cadastro Nacional de condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa (CNJ) 

d)Certidão Negativa de Inidôneos (TCU) 
              13DOS RECURSOS 
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13.1Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será 

aconcedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, que deverá ser encaminhado a 

Pregoeiro no endereço Departamento de Licitação, sediada na Olavo Bilac, s/n, Bairro Centro, CEP: 68138-000, 

Placas/PA. 
 13.2Os demais licitantes desde logo serão intimados para apresentar as contrarrazões, em igual número de dias após decorridos o 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos Autos. 

13.3A Autoridade superior terá prazo igual, após decorrido o prazo para contrarrazões, para decisão a cerca do 
Recurso, caso a decisão não seja reformada pela Pregoeira. 

13.4A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará em decadência do direito de recurso e adjudicação 
do objeto pela pregoeira ao vencedor. 

13.5 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis deaproveitamento. 

13.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no endereço Departamento de Licitação, sediada 

na Olavo Bilac, s/n, Bairro Centro, CEP: 68138-000, Placas/PA, constante nos dias úteis no horário de expediente. Não serão 

reconhecidos os recursos interpostos, enviados por e-mail e vencidos os respectivos prazos legais. 
14.DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1As despesas para aquisição do objeto desta Licitação no exercício de 2020, correrá na Dotação a ser indicada na 

solicitação de contratação. 

15DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1A CONTRATADA, pela inexecução total ou parcial de atos relacionados com o presente Contrato, garantia a prévia defesa, 
poderá ser passível das seguintes sanções: 
I. Advertência, por escrito; 
II. Multa de variável de 2% a 10% do valor do contrato, de acordo com o grau de inadimplemento, a critério da Prefeitura. 
III. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração por prazo não 

superior a 2 (dois)anos. 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal, enquanto durarem os 

motivosdeterminantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a Prefeitura Municipal de 

Placas/PA. 
15.2As penalidades serão obrigatoriamente registradas, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser credenciado 

por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominaçõeslegais.  

15.3As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa 

da Licitante, devidamente comprovada perante a Entidade deLicitação. 
               15.4As sanções pelo descumprimento das obrigações contratuais estão previstas no Termo de Contrato, parte integrante deste Edital. 

16DA ADJUDICAÇÃO 
14.1Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada vencedora, sendo -lhe adjudicado o 
objeto do certame, conforme decisão. 

17DA HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA. 
17.1 o  resultado de julgamento será submetido à Autoridade Ordenadora de Despesa para homologação. 
17.2Após a homologação da licitação, a(s) licitante(s) vencedora(s) será (ão) convocada(s) para assinar o contrato, no 
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da convocação e nas condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos. 
17.3É facultado a Secretaria Ordenadora de Despesa, quando a convocada não comparecer no prazo estipulado para apresentar 
situação regular no ato da assinatura do contrato ou, ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sançõescabíveis. 
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17.4O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu 
transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela contratante. 

18DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

18.1A Vigência será até 31 de Dezembro de 2020 a contar da assinatura do instrumento contratual. 
19DO CONTRATO 

a) A  Administração  realizará  rigorosa  fiscalização  da  execução do contrato a  ser  firmado. 

b) A administração realizará rigorosa conferência da execução do objeto, através do setor competente desta Secretaria, para o que 
fará designação específica do representante(s),responsável(eis),na forma da Lei8.666/93. 

c) Como condição para celebração do Contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas 
na licitação. 

d) Na hipótese de a adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar o Contrato e não apresentar justificativa a 

Administração convocará a segunda empresa classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, obedecido ao 

disposto no §2º,do Art.64,da Lei n.º8.666/93. 

e) O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do Contrato a ser firmado, 
independentemente de transcrição. 

f) Pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as sanções de 

que tratam os arts. 86 a 88, da Lei n.º 8.666/93, além da multa de Multa de 1% (um por cento) ao dia e até 10% (dez por cento) do 

valor da nota de empenho, pelo atraso da entrega do material, a contratada não cumprir as obrigações assumidas ou cumpri-las 

em desacordo com o estabelecido neste Pregão, até o máximo de 10 (dez) dias, quando, então incidirá em outras cominações 

legais. 
20DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
a)Atender o prazo previsto para entrega do objeto; 
b)A CONTRATADA será civil e criminalmente responsável por todo e qualquer dano causado que tenha ligação com a 

qualidade do serviço fornecido. 

c)A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente certame. 

d)A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas relativas ao pagamento de seus empregados, encargos trabalhistas, 

previdenciários, bem como imposto e taxas incidentes sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes de mão de 

obra, materiais e equipamentos correrão pôr conta da Contratada, assim como as despesas referentes aos seguros, bem como 

quaisquer danos causados a terceiros, correndo ainda por sua conta o pagamento de impostos de quaisquer naturezas do 

presentecontrato. 

              e)A suspensão de entrega do produto ou execução do serviço somente poderá ocorrer nos termos do Art. 78, XV da lei 8.666/93. 
              f)Fornecer os produtos/serviços no prazo previsto;  

g)Responder por todos os ônus referentes à entrega dos produtos ora contratados, desde os salários do pessoal, como 
também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e Comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;  
 h)Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem a prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE.  
 i)Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e 
quaisquer despesas referentes aos produtos, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e 
autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário.  
j)Será considerada recusa formal da contratada a não entrega do objeto no prazo estabelecido, salvo por motivos de 
força maior ou caso fortuito, assim reconhecid opela contratante; 

21DO PAGAMENTO 
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21.1O pagamento à contratada será efetuado por crédito em conta do contratado até o 30º (trigésimo) dia subseqüente após a 

execução do contrato nos termos da solicitação da SEMED, mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada por quem 

de direito. O pagamento ficará condicionado à comprovação da regularidade fiscal da contratada. 

22 DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 

22.1A inexecução total ou parcial no Contrato enseja sua rescisão, com as conseqüências contratuais, inclusive o 

reconhecimento dos direitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93 e 

posterioresalterações. 

22.2Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampladefesa e 

fica facultado a Administração convocar os demais licitantes habilitados, em ordem decrescente conforme valor 

proposto. 

            22.3A rescisão no Contrato  poderá ser: 
a) Por  ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº.8.666/93; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para 
aAdministração; 
c) Judicialmente, nos termos dalegislação. 
d) A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridadecompetente. 
23DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
23.1As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução do contrato, 
estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira. Aqueles que agirem de má-fé estarão sujeitos às 
penalidades previstas em Lei. 
23.2Os serviços deverão ser executados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos, 

sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a aplicação das penalidades contratuais. 
23.3Caso a Licitante se recuse a prestar o serviço ou venha a fazê-lo fora das especificações estabelecidas, a Entidade de 
Licitação poderá, independentemente de qualquer aviso ou notificação, rescindir o contrato e optar pela convocação dos demais 
Licitantes na ordem declassificação. 

23.4 Fica assegurado(a) o(a) Pregoeiro(a) Oficial nos limites de suas atribuições respectivamente o direito de: 
a)Adiar a data de abertura da presente Licitação, dando conhecimento aos interessados, através de publicação no Diário Oficial da 
União - D.O.U, com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da data inicialmentemarcada; 
b)Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, desde que ocorrentes as hipóteses de ilegalidade 
ou interesse público, dando ciência aos interessados; 

c)Alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a este Pregão, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias 
úteis, para a abertura das propostas, a contar da publicação das alterações. 
d)A pregoeira e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar e sanar omissões puramente formais, desde que não reste 
infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 

23.5Será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato público de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) 
assinada(s) pela Pregoeiro e licitante(s)vencedor(es). 

23.6A participação neste Pregão implicará aceitação integral e irretratável das normas do Edital e do Termo de 
Referência, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso. 
23.7Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer 
fase  da licitação. 
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23.7Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, 
a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação da Pregoeiro em contrário. 

23.8Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento,somente iniciando e vencendo os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Placas/PA. 
23.9O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis 

a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão. 

23.10As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 

23.11Não haverá reajuste de preços, salvo para restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro e nos termos da Lei 

8.666/93 e alteraçõesposteriores. 
23.12É facultada a Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar no ato da sessão pública. 

              23.13A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 

23.14As propostas deverão contemplar a totalidade dos itens licitados, não sendo aceitas propostas com quantitativo inferior 

ao anexo I deste Edital. 

23.15Não serão Adjudicados itens que estiverem com propostas com valor acima do Valor médio de Mercado, este 
constante no Termo de Referência. 

22DO FORO 

22.1O Foro para solucionar os litígios decorrentes deste Edital é o da Comarca de Uruará/Pa, quando não puder ser 

resolvido Prefeitura Municipal, com a exclusão de qualqueroutro. 

23 DA ATA DE REGISTRODE PREÇOS  

23.1 DosPrazos  

a)A Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses a partir da data de suaassinatura, sucessivos e 
ininterruptos, prorrogávelconformeostermos das leis 10.520/2002 e 8.666/1993.  

b) Fica estabelecido o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da convocação emitida pelo Município – departamento 
de Licitações e Contratos, para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a ser formalizada na sede da 
Prefeitura Municipal sob pena de aplicação de sanção. 

23.2Da Convocação das Licitantes Remanescentes  

a) Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do instrumento da ata de registro de 
preços, se recuse assinar o instrumento equivalente, serão convocadas para assiná-lo as licitantes remanescentes, 
observada a ordem de classificação. 

                 Placas/PA, 22  DE  JANEIRO DE 2020. 

Shayane Nayara Farias Kostov 
Pregoeira Municipal – Portaria nº027/2019
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ANEXO I 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
A Prefeitura Municipal de Placas - PA, pessoa jurídica de direito público, devidamente escrito no CNPJ-MF 01.611.858/0001-
55, com sede na Rua Olavo Bilac, S/N – Centro, Placas, Pará, CEP 68138-000, representado neste ato pelo Sra. Leila Raquel 
Possimoser, Prefeita Municipal, resolve formalizar a seguinte solicitação para fins licitatórios. Este Termo de Referência foi 
elaborado em cumprimento ao disposto LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, institui, no âmbito da União, estado, 
Distrito Federal, municípios, nos termos do art,37, inciso XXI da constituição Federal, modalidade de licitação denomina 
pregão, para aquisição de bens e serviços comuns. 
 

1. OBJETO 

 
1.1- REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES, com fornecimento 

de peças, materiais e mão de obra, bem como realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e 

instalações prediais utilizados nas áreas privativas dos patrimônios públicos da Prefeitura Municipal de Placas-Pa. 

 

2. OBJETIVOS 

 
2.1- Contratação, em caráter continuado, de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de operação, de 

manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo e insumos com 

mão de obra e ferramentas, para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações 

prediais, em regime de empreitada por preço unitário, conforme especificações constantes dos Anexos deste Edital.  

 
2.2- Estabelecer diretrizes da gestão predial para execução de serviços de conservação e manutenção predial preventiva e 

corretiva, buscando uma atuação eficaz no que se refere à economicidade de gastos públicos, e principalmente na 

confiabilidade dos sistemas e instalações que integram as edificações, trazendo segurança e bem-estar aos servidores, 

usuários e terceirizados. 

 

o Melhorar a situação operacional de sistemas e equipamentos;  

o Aumentar da vida útil de equipamentos; 

o Redução de custos totais de operação e de manutenção dos sistemas mantidos;  

o Prevenir a recorrência de defeitos, por analises de causas de falhas/defeitos;  

o Melhor alocação de recursos técnicos e financeiros; 

o Orientar operadores quanto a boas práticas e melhor adequação às normas e procedimentos técnicos pertinentes; 

o Atendimento pleno à legislação incidente, inclusive Normas Regulamentadoras – NR. 

 

3. DA CLASSIFICAÇÃO COMO SERVIÇO COMUM  

 
3.1- Em conformidade ao disposto no parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520/2002, os serviços a serem contratados são de 

natureza comum, com padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos neste instrumento através de 

especificações usuais no mercado. Cabe esclarecer que a contratação é para atividades que não se caracterizam como 

finalísticas do órgão licitante. O objeto é composto por atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares 

que não se confundem com as atribuições e áreas de competência legal da unidade administrativa contratante, 

extrapolando, inclusive, suas categorias funcionais. Por fim, resta assegurado que a prestação dos serviços aqui tratados 
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não gera qualquer vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se 

qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

 
 

4. JUSTIFICATIVA 

 
4.1- Justifica-se a presente contratação tendo em vista a necessidade da manutenção preventiva e corretiva que envolve 

serviços de natureza continuada, necessários à conservação do patrimônio público e ao bom andamento das atividades 

desenvolvidas nas dependências dos diversos imóveis constantes do complexo patrimonial da Prefeitura Municipal de 

Placas-Pa, seus anexos, imóveis funcionais no município de Placas-Pa. 

 
4.2- A otimização das instalações prediais, logrando evitar acidentes ou transtornos relacionados ao uso contínuo das 

instalações, além de prolongar a vida útil de equipamentos, busca uma atuação eficaz no que se refere à economicidade 

de gastos públicos, e principalmente na confiabilidade dos sistemas e instalações que integram as edificações, trazendo 

segurança e bem-estar e gerando condições adequadas ao exercício das atividades de seus servidores, colaboradores e 

usuários; 

 
4.3- Melhoramento no atendimento das demandas de manutenção inerentes a qualquer edificação, sobretudo o utilizado pela 

área da saúde e educação, e dos sistemas autônomos de agua na zona rural e castelos de água das edificações, além do 

significativo acréscimo de serviços em relação ao escopo de trabalho atual, em função das dimensões das edificações e 

demanda no atendimento, faz‐se necessária à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e 

preditiva das instalações prediais nas dependências dos edifícios públicos municipais; 

 
4.4- A manutenção predial pretendida visa executar um conjunto de atividades para garantir plena capacidade e condições de 

funcionamento contínuo, seguro e confiável dos ambientes de trabalho administrativo, preservando as características e 

desempenhos, mantendo o estado de uso ou de operação, bem como na recuperação deste estado, e ainda manter o 

patrimônio.  

 
 

5. ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 
 

5.1- As atividades da coordenação de manutenção compreendem a conservação e manutenção de edificações, instalações, 

sistemas hidráulicos, sistemas elétricos e serviços básicos de marcenaria e serralheria, de forma que atenda às 

necessidades e garanta a segurança dos seus usuários. A Prefeitura municipal de Placas, Secretarias e Fundos 

Municipais, coordenação como entidade responsável pelo efetivo funcionamento e conservação dos prédios e 

equipamentos possui entre as suas atribuições e competência a responsabilidade de zelar e garantir que os bens tenham 

a sua vida útil e características funcionais conservadas.  

 
Assim compete à administração: 
 
1) executar medidas para conservação dos bens e patrimônios; 
2) executar serviços de manutenção preventiva; 
3) executar serviços de manutenção corretiva; 
4) Inspeções prediais; 
5) receber as solicitações de serviço, fazer uma análise quanto à necessidade de materiais, ferramentas e mão de obra, 
definir prioridades e encaminhar a execução dos mesmos, além de prever medidas para conservação dos bens e do 
patrimônio; 
5) planejar a aquisição e utilização de equipamentos e materiais, fiscalizando sua validade e condições de conservação, 
de forma que evite desperdícios; 
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6) Serviços de pequenas instalações. 
 

6.  DO TIPO DE LICITAÇÃO 
6.1- A licitação, por se tratar SERVIÇOS COMUNS se dará por Pregão, na Modalidade Presencial, com adjudicação global 

do objeto, realizada na sede da Prefeitura Municipal de Placas- Pa, para a realização do certame. 

 

7. DO REGIME DE EXECUÇÃO  

7.1- Regime de Empreitada por Preço Unitário, menor preço para julgamento e classificação das propostas apresentadas. 

 

8. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

8.1- O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos 

serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser 

exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da 

Lei nº 8.666.  

8.2- A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, 

por qualquer irregularidade resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior. A ocorrência de fatos dessa espécie não implicará em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de 

seus agentes e preposto. 

8.3- Será designado um responsável técnico Engenheiro ou arquiteto para efetuar os procedimentos de fiscalização mediante 

laudo de vistoria previa que designará os serviços a serem executados em cada ordem de serviço e será designado um 

funcionário responsável pela gestão do contrato. 

8.4- Ao fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do contrato oriundo de cada ordem de serviço e 

dos respectivos serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem no curso de 

sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme 

prevê o art. 67, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 

8.5- A fiscalização da contratante terá livre acesso aos locais de trabalho da mão de obra da contratada, não permitindo que 

as tarefas sejam executadas em desacordo com as preestabelecidas. 

8.6- A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Edital e 

seus anexos. 

8.7- O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências 

necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

8.8- Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o agente fiscalizador dará 

ciência a contratada, para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas. 

8.9- As faltas ao serviço, a serem apontadas pelo fiscal do contrato, desde que a contratada não tenha promovido as devidas 

substituições, serão descontadas das parcelas mensais. 

8.10- Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização do contrato formalmente à contratada, deverão ser respondidos em, no 

máximo, 24 (vinte e quatro) horas. 
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8.11- Caso os esclarecimentos demandados impliquem indagações de caráter técnico, deverá ser encaminhada, 

justificativa formal, dentro do prazo supracitado, ao fiscal do contrato para que este, caso entenda necessário, informe 

novo prazo de atuação da contratada. 

9.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

9.1- A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições do Edital.  

9.2-  Os interessados ou seus representantes legais deverão fazer seu credenciamento na sessão pública de instalação do 

Pregão, comprovando possuir poderes para formular propostas e para a prática de todos os demais atos do certame. É 

vedada a participação de um mesmo representante legal para mais de uma empresa, sendo admitido somente um 

representante por proponente.  

9.3-  O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular, com poderes para 

formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em 

sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente deverá apresentar cópia do respectivo 

Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exarar direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura. 

9.4- Somente poderá participar desta Licitação empresa que possua: 

 ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO, emitido por entidade certificadora de terceira parte, conforme critérios 

estabelecidos no Regime do Sistema de Qualificação de Empresas de Serviços e Obras do Programa Brasileiro 

da Qualidade e Produtividade no Habitat – PBQP-H. O atestado de qualificação mínima exigido é o nível “A”, 

compatível com o objeto licitado, conforme critérios estabelecidos no Programa Qualidade e Produtividade em 

Obras Públicas – PARÁ OBRAS, que deverá vir juntos aos documentos de habilitação. 

 Plano de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA 

 Programa de controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO 

 Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT. 

10. DOS PRAZOS 

10.1- O prazo de vigência da ARP é de 12 (doze) meses. 

11. VALOR ANUAL ESTIMATIVO DA CONTRATAÇÃO 

11.1- R$ 9.999.999,96 (Nove milhões Novecentos e noventa e nove mil, Novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis 

centavos), conforme Planilha orçamentária anexo ao edital Edital. 

12. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

12.1- Os serviços objeto desta licitação serão executados nos diversos imóveis constantes do complexo patrimonial 

da Prefeitura Municipal de Placas - Pará, seus anexos, imóveis funcionais no município de Placas-Pa. 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
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13.1A empresa contratada deverá executar o serviço nos termos do termo de referência, com segurança conforme 
as normas estabelecidas. 

13.2Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e 
quaisquer despesas referentes aos produtos, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e 
autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário. 

13.3 Comunicar imediatamente a ocorrência de fato alheio à execução do objeto contratual que afete o cumprimento das obrigações. 

13.4Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela gestão/fiscalização durante a vigência deste contrato e, no caso de 
reclamações, responder a elas no prazo de até 48h. 

13.5Manter, durante a vigência deste contrato, de acordo com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

 
14OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

14.1aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 

14.2Homologar reajustes e proceder a revisão dos valores na forma da lei, das normas pertinentes e deste contrato; 

14.3Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente termo; 

14.4Exigir o cumprimento do objeto deste processo, segundo suas especificações, prazos e demais condições.  

14.5Indicar os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento do objeto deste termo.  

14.6Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar as atividaess de acordo com as determinações deste 
Termo; 

14.7Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas deste termo de referência e dos 
termos de sua proposta;  

14.8Exercer o acompanhamento e a fiscalização Da execução do objeto licitado, por servidor especialmente designado, anotando em 
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; determinando à CONTRATADA as correções que 
julgar oportunas, para melhoria do mesmo, na forma da Lei 8.666/93.  
14.9Notificar a Contratada por escrito de quaisquer ocorrências relacionadas à execução do objeto, fixando prazo para a sua correção; 

14.10 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

15.PAGAMENTO 

15.1 O pagamento será feito no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de atesto da nota fiscal pelo responsável de fiscalizar a 
execução do contrato.  

15.2 A liberação do pagamento fica condicionada a apresentação das certidões exigidas quanto à regularidade fiscal;  

15.3 Ocorrendo devolução da nota fiscal por erro ou rasura, a contagem do prazo iniciar-se-á a partir da nova data de entrega no 
protocolo da CONTRATANTE. 
16.ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DOS SERVIÇOS  
A seguir encontra-se a descrição dos serviços e tarefas a serem realizados para todos os sistemas e edificações envolvidos, sempre que 
necessários ou quando recomendados pela FISCALIZAÇÃO, após vistoria de inspeção predial e conforme especificado em ordem de 
serviços. A saber, quantificações, na planilha anexa ao Presente Termo de Referência. 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

São os serviços considerados de apoio a execução do serviço principal, programados e executados conforme as 

necessidades locais da obra. 
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1.1 ALUGUEL DE ANDAIME METÁLICO 

1.2 ANDAIME DE MADEIRA. 

Descrição: Serviços técnicos especializados em montagem de andaimes tubulares tipo fachadeiro ou tipo torre, 

conforme a necessidade, incluindo-se: Fornecimento, montagem e desmontagem, escoramento e transporte internamente 

às unidades do CONTRATANTE. 

O trabalho deverá ser executado observando as disposições da norma regulamentadora NR-18 do Ministério do 

Trabalho e Emprego – MTE. 

Durante a execução dos serviços, é obrigatória a utilização de Equipamentos de Proteção Individual. 

A CONTRATADA deverá providenciar, sem ônus adicional para o CONTRATANTE, sinalização de segurança e 

elementos, no local da execução dos serviços, de proteção para bens e pessoas. 

 

1.3 LIMPEZA DO TERRENO 

1.4 DESTOCAMENTO MANUAL DE ARVORES D=30CM 

A capina e a roçagem deverão ser feitas manualmente com foice, roçadeira, moto-serra ou outras ferramentas 

adequadas. 

A completa limpeza do terreno será efetuada tomando-se os devidos cuidados de forma a serem evitados danos a 

terceiros, ou a propriedades vizinhas. 

O destocamento manual compreenderá a operação de corte e remoção dos tocos e das raízes da vegetação 

arbustiva ou de pequeno porte até o   = 30 cm. 

As árvores de diâmetro acima de 5 cm deverão ser retiradas com o auxílio de equipamentos mecânicos. 

Não será permitida a permanência de entulho nas adjacências da obra ou em locais que possam obstruí-la, devendo 

todo o material ser removido imediatamente para o local determinado pela Fiscalização. 

1.5 BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO 

Serão construídas instalações provisórias destinadas a funcionar como almoxarifado em canteiro de obra, em chapa 

de madeira compensada. 

Deverá atender às condições necessárias para o armazenamento dos materiais, constituídos por prateleiras ou não. 

Deve ser seguida as etapas de execução que se encontram a seguir: 

 Piso: execução do contrapiso na parte interna e na calçada ao redor da edificação; 

 Levantamento das paredes em tábuas de madeira; 

 Cobertura: instalação de trama de madeira, composta por terças para telhados de até duas águas, e 

assentamento de telhas de fibrotex; 

 Execução das instalações elétricas;  

 Instalação das esquadrias; 

Ao término da obra a área onde foi instalado o canteiro deverá ser devolvida recuperada conforme foi entregue. 
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1.6 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA 

Deverá ser afixada placa identificadora de obra, no modelo padrão, fornecido pela Fiscalização, medindo 2,00 x 

1,50 metros, afixado em local visível a 2,00 metros do chão sobre estrutura de madeira de Lei. Deve ser confeccionada em 

lona com plotagem gráfica em material resistente à intempérie. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom 

estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras. 

1.7 TAPUME C/ CHAPA DE MADEIRIT E=10MM (H=2.20M) 

1.8 TAPUME METÁLICO 

Deverá ser executada a colocação de tapumes ou barreiras sempre que se executarem atividades da indústria da 

construção, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas aos serviços. Os tapumes devem ser devidamente 

contraventados e escorados de modo a garantir o equilíbrio, a estabilidade do conjunto e uma resistência a esforços 

acidentais.  

Portões, alçapões e portas – para descarga de materiais e aceso de operários – deverão possuir as mesmas 

características do tapume, devidamente contraventadas, com ferragens robustas e com trancas de segurança.  

O fechamento deverá compreender todo o perímetro de ocupação, com altura mínima de 2,00 m (dois metros). 

Quando a distância da demolição ao alinhamento do terreno for inferior a 3,00m (três metros), deve ser feito um tapume 

no alinhamento do terreno. 

 

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

As demolições e retiradas (do subitem 2.1 à 2.47) necessárias deverão ser executadas com ferramentas e 

equipamentos adequados a cada tipo de serviço, de forma segura para todos os operários e eventuais transeuntes, sendo as 

linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás e as canalizações de esgoto e de escoamento de água pluvial, 

previamente desligadas, retiradas ou protegidas. 

As superfícies a serem demolidas e removidas, deverão ser previamente umedecidas. 

Os fragmentos pesados ou volumosos deverão ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecânicos 

adequados. 

Para a realização da demolição ou retirada deve-se: 

 Antes de iniciar, analisar a estabilidade da estrutura. 

 Checar se os EPC necessários estão instalados. 

 Usar os EPI exigidos para a atividade. 

 A demolição ou retirada deverá ser realizada de forma vertical, ou seja, da parte superior a parte inferior da estrutura. 

Despacho e/ou retirada de entulho 

De acordo com a resolução 307/2002 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e a Lei 12.305/2010, que 

institui e dispõe sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), após a demolição deverá ser recolhido os entulhos das 

áreas internas e externas manualmente, sendo reservado em local autorizado por Fiscalização. 

 O armazenamento do material demolido, não deverá obstruir o trânsito das pessoas ou veículos ou o escoamento 

natural das águas. 

 Os produtos de demolição não poderão ser encaminhados para a rede de drenagem urbana através de lavagem. 
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 O pó resultante do acúmulo do entulho deverá ser eliminado através de varrição, evitando a poeira nestes locais. 

3. MOVIMENTO DE TERRA 

3.1 ATERRO C/ MATERIAL FORA DA OBRA, INCL. APILOAMENTO 

As operações de aterro compreendem o espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação dos 

aterros arenosos provenientes de cortes ou de caixas de empréstimos, devendo ser executado após a limpeza e esgotamento 

das cavas de fundação 

Antes do lançamento do aterro deverão ser removidas todas as camadas orgânicas do solo a fim de garantir 

perfeita compactação do aterro.  

O lançamento do material deverá ser feito em camadas sucessivas de 0,20m seguido de compactação com 

Compactador de solo CM-13 e atender às exigências da NR 18. 

 

3.2 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE 

3.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA 

A área de trabalho onde ocorrer qualquer tipo de escavação será previamente limpa precisando ser retiradas ou 

solidamente escoradas árvores, rochas, equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza, quando houver risco de 

comprometimento de sua estabilidade durante a execução dos serviços. 

Muros, edificações vizinhas e todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavação têm de ser escoradas. 

Os serviços de escavação deverão ser realizados por responsável técnico legalmente habilitado, quando utilizado 

equipamento mecanizado. 

A regularização, nivelamento, escavação e limpeza do fundo das cavas, ao serem atingidas as cotas de fundo, 

deverão ser executadas, de forma a obter a conformação final de acordo com as exigências do projeto. 

O material escavado, considerado bom para aterro, poderá ser, a critério exclusivo da FISCALIZAÇÃO, depositado 

fora das bordas da vala, para posterior reaproveitamento, desde que respeitada uma distância superior à profundidade da 

escavação, de modo a não interferir com a execução dos serviços.  

 

3.4 REATERRO COMPACTADO 

O reaterro de cavas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores das superfícies originais ou de 

forma designada pela FISCALIZAÇÃO, utilizando-se o próprio material escavado. Deverá ser executado de modo a oferecer 

condições de segurança às estruturas e às fundações e bom acabamento da superfície. 

O lançamento do material de reaterro deve ser executado em camadas, seguido de compactação com Compactador 

de solo CM-13 e atender às exigências da NR 18. 

4. FUNDAÇÕES 

4.1 BALDRAME EM CONC.CICLÓPICO C/PEDRA PRETA INCL.FORMA 

4.2 BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO 

4.3 BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FUNDAÇAO (INCL. FORMA) 
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Formas 

 Conferir as medidas e realizar o corte das peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, 

observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou 

marcador eletrônico de ângulo, etc; 

 Pregar os sarrafos nas tábuas, de acordo com o projeto, para compor os painéis que estarão em contato com 

o concreto; 

 Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas. 

 Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

 Posicionar as quatro faces, conforme projeto, e pregá-las com prego. 

Armações 

 As barras devem ser cortadas e dobradas, em seguida deve-se executar a montagem da armadura, fixando as 

diversas partes com arame recozido. 

 Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a 

garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto. 

 Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 

concretagem. 

Concreto 

Os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composição do traço são da responsabilidade da contratada, 

que deve manter laboratório próprio na obra ou utilizar serviço de laboratório idôneo. 

A dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os condicionantes que 

possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resistência característica para cada tipo de concreto. 

O tempo de mistura depende das características físicas do equipamento e deve oferecer um concreto com 

características de homogeneidade satisfatória. O transporte do concreto recém-preparado até o ponto de lançamento deve 

ser o menor possível e com cuidados dirigidos para evitar segregação ou perda de material. 

A fiscalização pode vetar qualquer sistema de transporte que entenda inadequado e passível de provocar 

segregação. 

As retomadas de lançamentos sucessivos pressupõem a existência de juntas de concretagem tratadas para garantir 

aderência entre os dois lances, monoliticidade e impermeabilidade. 

O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição final, através de sucessivas camadas, 

com espessura não superior a 50 cm, e com cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, 

cantos vivos, e prover adensamento antes do lançamento da camada seguinte. 

Cuidados complementares: 

 Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lançamento devem ser recusados; 

 O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a eliminação de vazios, deve ser 

executada por equipamentos vibratórios mecânicos. 

 

4.4 FUNDAÇÃO CORRIDA/BLOCO C/PEDRA PRETA ARG.NO TRAÇO 1:8 
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A dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os condicionantes que 

possam interferir na trabalhabilidade e garantir o traço 1:8. 

O tempo de mistura depende das características físicas do equipamento e deve oferecer um concreto com 

características de homogeneidade satisfatória. O transporte do concreto recém-preparado até o ponto de lançamento deve 

ser o menor possível e com cuidados dirigidos para evitar segregação ou perda de material. 

A fiscalização pode vetar qualquer sistema de transporte que entenda inadequado e passível de provocar 

segregação. 

As retomadas de lançamentos sucessivos pressupõem a existência de juntas de concretagem tratadas para garantir 

aderência entre os dois lances, monoliticidade e impermeabilidade. 

O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição final, através de sucessivas camadas, 

com espessura não superior a 50 cm, e com cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, 

cantos vivos, e prover adensamento antes do lançamento da camada seguinte. 

Em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a 2,0 m. No caso de peças altas, e 

principalmente se forem estreitas, o lançamento deve se dar através de janelas laterais em número suficiente que permita o 

controle visual da operação. 

Cuidados complementares: 

 Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lançamento devem ser recusados; 

 O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a eliminação de vazios, deve ser 

executada por equipamentos vibratórios mecânicos. 

 

4.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO 

Execução 

 Todos os materiais serão de qualidade rigorosamente em acordo com o estabelecido nas normas NBR 5732 e 

NBR 7211; 

 Os materiais deverão ser armazenados em local coberto, seco e ventilado, de modo a evitar quaisquer danos 

e condições prejudiciais; 

 Deverá ser utilizado cimento Portland comum; 

 Antes do lançamento do concreto será necessário executadas “mestras” niveladoras, em concreto 

semelhante ao que será utilizado no lastro. 

 Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado; 

 Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme utilização ou previsto em projeto; 

 Nivelar a superfície final. 

 

4.6 ESTACA DE CONCRETO 25X25CM (INCL. CRAVAÇAO) 

Execução: 
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Primeiramente, deverá ser realizada a locação, sobre o terreno, dos pontos de cravação das estacas. Através de gabarito de 
madeira serão marcados os eixos das estacas. Nos cruzamentos destes eixos estarão os pontos de cravação. 

Na cravação serão utilizados bate-estacas dimensionados para as seções das estacas e as profundidades a serem atingidas, 
equipados com martelo apropriado para esse fim. 

Na escolha de um bate-estaca por gravidade deverá ser observado que a altura máxima de queda não pode ser superior a 1,50 
m e que o martelo deverá ter peso máximo igual a 1,5 vezes o peso da estaca. 

Durante a cravação, o topo das estacas será protegido por um cabeçote de aço. 

Na cravação das estacas, o operador não deverá realizar a cravação até onde ocorrer a “nega”, indicando a presença de 
camadas suficientemente resistentes para a obra em execução. 

Quando da cravação de estacas próximas, sobretudo aquelas locadas a distâncias inferiores a 5 (cinco) vezes o diâmetro, serão 
tomados cuidados maiores no sentido de evitar-se a danificação das estacas circunvizinhas. 

Emendas 

Havendo necessidade de emendas, essas terão resistência correspondente à da estaca e deverão ser executadas sem prejuízo 
da parte cravada. 

Corte das Estacas 

Após a cravação e verificada a “nega” em todas as estacas de um mesmo bloco de fundação, será efetuado o corte das 
mesmas, acima da cota de arrasamento, deixando as correspondentes armaduras livres e limpas, para possibilitar a ancoragem no interior 
do bloco de coroamento. 

Esse corte deverá ser efetuado normalmente ao eixo da estaca, por meio de ponteiros apropriados. 

 Não permitir paralisação superior a 5 minutos entre cravação e medida da nega. 

 

4.7 ESTACA RAIZ - 25CM 

A) Controle dos Materiais 

Devem ser moldados, no mínimo, 4 corpos-de-prova cilíndricos de diâmetro de 5 cm e altura de 10 cm para a 

determinação da resistência à compressão simples aos 7 dias e aos 28 dias de cura, para cada estaca concretada. 

B) Controle de Execução 

A contratada deve manter registro completo da execução de cada estaca, em duas vias, uma destinada à 

fiscalização. Devem constar neste registro os seguintes elementos: 

a) número, a localização da estaca e data de execução; 

b) dimensões da estaca; 

c) cota do terreno no local da execução; 

d) nível d’água; 

e) características dos equipamentos de execução; 

f) duração de qualquer interrupção na execução e hora em que ela ocorreu; 

g) cota final da ponta da estaca; 

h) cota da cabeça da estaca, antes do arrasamento; 

i) comprimento do pedaço cortado da estaca, após o arrasamento na cota de projeto; 

j) desaprumo e desvio de locação; 



 
       

    
 

 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

 

Rua Olavo Bilac, 408 – CEP 68.138.000, Placas/PA 

Fone: (93) 3552-1585 
 

k) anormalidade de execução; 

l) comprimento real da estaca, abaixo do arrasamento. 

Não são aceitas estacas que não tenham sido registradas pela fiscalização. 

Sempre que houver dúvidas sobre uma estaca, a fiscalização deve exigir a comprovação de seu comportamento. Se 

essa comprovação não for julgada suficiente e, dependendo da natureza da dúvida, à estaca deve ser substituída, ou após 

seu comportamento comprovado por prova de carga. 

Em obras com grande número de estacas, devem ser feitas provas de carga estática em, no mínimo, em 1% das 

estacas. As provas de carga devem ter início juntamente com o início da execução das primeiras estacas de forma a permitir 

as providências cabíveis em tempo hábil. 

 

5. ESTRUTURA 

5.1 CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA C/FORMA MAD. BRANCA 

5.2 CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA 

5.3 CONCRETO ARMADO P/ CALHAS E PERCINTAS 

5.4 CONCRETO ARMADO P/ RUFOS 

5.5 CONCRETO C/ SEIXO FCK= 15 MPA (INCL. PREPARO E LANÇAMENTO) 

5.6 CONCRETO C/ SEIXO FCK= 20 MPA (INCL. PREPARO E LANÇAMENTO) 

5.7 CONCRETO CICLÓPICO C/ PEDRA PRETA 

5.8 ARMAÇÃO P/ CONCRETO 

5.9 FORMA C/ MADEIRA BRANCA 

Formas 

 Conferir as medidas e realizar o corte das peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, 

observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou 

marcador eletrônico de ângulo, etc; 

 Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma donpilar; 

 Pregar a chapa compensada na grelha; 

 Executar demais dispositivos de travamento do sistema de fôrmas; 

 Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

Armações 

 As barras devem ser cortadas e dobradas, em seguida deve-se executar a montagem da armadura, fixando as 

diversas partes com arame recozido. 

 Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a 

garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto. 



 
       

    
 

 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

 

Rua Olavo Bilac, 408 – CEP 68.138.000, Placas/PA 

Fone: (93) 3552-1585 
 

 Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 

concretagem. 

Concreto 

Os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composição do traço são da responsabilidade da contratada, 

que deve manter laboratório próprio na obra ou utilizar serviço de laboratório idôneo. 

A dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os condicionantes que 

possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resistência característica para cada tipo de concreto. 

O tempo de mistura depende das características físicas do equipamento e deve oferecer um concreto com 

características de homogeneidade satisfatória. O transporte do concreto recém-preparado até o ponto de lançamento deve 

ser o menor possível e com cuidados dirigidos para evitar segregação ou perda de material. 

A fiscalização pode vetar qualquer sistema de transporte que entenda inadequado e passível de provocar 

segregação. 

As retomadas de lançamentos sucessivos pressupõem a existência de juntas de concretagem tratadas para garantir 

aderência entre os dois lances, monoliticidade e impermeabilidade. 

O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição final, através de sucessivas camadas, 

com espessura não superior a 50 cm, e com cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, 

cantos vivos, e prover adensamento antes do lançamento da camada seguinte. 

Cuidados complementares: 

 Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lançamento devem ser recusados; 

 O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a eliminação de vazios, deve ser 

executada por equipamentos vibratórios mecânicos. 

 

5.10 CIMBRAMENTO DE MADEIRA P/ H ATÉ 3,00 M 

São escoramentos executados com barrotes de madeira de primeira qualidade ou com escoras de eucalipto com 

diâmetro superior a 0,10 m, sobre as quais são assentadas vigas de madeira, fabricadas na forma de sanduíche. Sobre as 

vigas são montadas as formas da estrutura. 

O cimbramento será projetado e construído de modo a absorver todos os esforços atuantes sem sofrer 

deformações, inclusive aquelas decorrentes do processo de concretagem. Deverão ser evitados apoios em elementos sujeitos 

à flexão, bem como adotados contraventamentos para obtenção da rigidez necessária. 

Quando o terreno natural apresentar boa consistência (rochas ou solos rochosos), o escoramento poderá apoiar-se 

diretamente sobre o mesmo. Caso o terreno natural não tenha a capacidade de suporte necessária, o escoramento deverá 

apoiar-se sobre pranchões ou peças de madeira. A área do pranchão para distribuição de carga no terreno poderá ser 

calculada pela fórmula: 

 
A critério da Fiscalização, poderão ser adotados outros artifícios de fundação. 

Nas obras onde a deformação das peças de concreto for acentuada, deverão ser previstas contra-flechas no 

escoramento, cujos valores deverão constar do projeto estrutural. 
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Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as 

cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios. 

 

5.11 LAJE PRÉ-MOLDADA (INCL. CAPEAMENTO) 

Execução  

 Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto; nivelar as travessas 

(tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;  

 O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, 

quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;  

 Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais 

altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;  

 Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo 

entre elas; para tanto, utilizar as próprias lajotas (tavelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;  

 As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinadas no projeto estrutural, 

com avanço nunca menor do que 5cm;  

 Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para 

evitar vazamentos durante a concretagem;  

 Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das 

treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas;  

 Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que não absorvam a água de 

amassamento do concreto;  

 Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a 

espessura definida em projeto.  

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

 Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;  

 Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as 

cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios. 

 

5.12 DESFORMA 

Na retirada da forma e escoramento devem ser obedecidas as prescrições da NBR 6118 e NBR 7678. Na desforma 

não será permitido o apoio de qualquer ferramenta no concreto, tais como alavancas, pés de cabra, etc. Deve-se obedecer os 

seguintes prazos mínimos: Faces laterais 03 dias, Faces inferiores 21 dias, Faces inferiores, deixando-se pontaletes 14 dias. 

 

6. COBERTURA 

6.1 ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PÇ. SERRADA  
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Para a execução da estrutura de cobertura em madeira de lei para telha de barro, deve ser seguido os seguintes 

paços: 

 Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto;  

 Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, 

declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças;  

 Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relação à face lateral da 

terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio;  

 Posicionar os caibros conforme previsto no projeto, conferindo distância entre terças ou outros apoios, declividade da 

cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre os caibros;  

 Fixar os caibros na estrutura de apoio, cravando os pregos 19 x 36 aproximadamente a 45° em relação à face lateral do 

caibro, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na terça;  

 Marcar a posição das ripas conforme previsto no projeto, conferindo distância entre caibros, extensão do pano, galga 

estipulada de acordo com a telha a ser empregada, esquadro e paralelismo entre as ripas;  

 Pregar as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 com cabeça;  

 Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras 

operações de manutenção.  

 

6.2 ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - (INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA) 

Transporte e Armazenamento: 

Deverão ser tomadas precauções adequadas para evitar amassamento, distorções e deformações das peças 

causadas por manuseio impróprio durante o embarque e armazenamento da estrutura metálica. 

Para tanto, as partes da estrutura metálica deverão ser providas de contraventamentos provisórios para o 

transporte e armazenamento. 

As partes estruturais que sofrerem danos deverão ser reparadas antes da montagem, de acordo com a solicitação 

do responsável pela fiscalização da obra. 

Montagem: 

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso, de modo a se evitar danos nestas 

partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverão ser reparadas ou substituídas, de acordo com as solicitações da 

FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas lineares e angulares, alinhamentos, prumos 

e nivelamento. 

Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em quantidades suficientes sempre que 

necessário e estes deverão ser mantidos enquanto a segurança da estrutura o exigir. 

As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde necessárias e deverão ser suficientes para resistir 

aos esforços devidos ao peso próprio da estrutura, esforços de montagem, esforços decorrentes dos pesos e operação dos 

equipamentos de montagem e, ainda, esforços devidos ao vento. 



 
       

    
 

 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

 

Rua Olavo Bilac, 408 – CEP 68.138.000, Placas/PA 

Fone: (93) 3552-1585 
 

As extremidades das treliças deverão ser chumbadas nas estruturas de concreto (pilares) por meio de chapa de aço 

6,35mm e chumbador tipo parabolt DN 10mm. 

 Pintura: 

Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras, umidade, ferrugem, 

incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa de laminação, furos, etc.. 

A preparação da superfície constará basicamente de jateamento abrasivo, de acordo com as melhores Normas 

Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais: 

 deverão ser removidas antecipadamente todas as carepas de laminação, pingos de solda, rebarbas, etc... 

Depois da preparação adequada da superfície deverá ser aplicado 2 demãos de primer epóxi de 40 micras cada 

demão e posteriormente 2 demãos de esmalte alquídico também com 40 micras de espessura em cada demão. 

Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos conforme a especificação dos fabricantes. 

Para a cor do esmalte alquídico ver desenhos de arquitetura. 

A pintura da estrutura deve ser executada antes da montagem da cobertura, após a montagem somente os reparos 

onde houve dano devido instalação da peça. 

Normas Técnicas Relacionadas: 

 ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios; 

 ABNT NBR 6120– Cargas para cálculo de estruturas de edificações; 

 ABNT NBR 14762 – Dimensionamento de perfis formados a frio; 

 ABNT NBR-8800 – Detalhamento para Execução e montagem de estruturas metálicas; 

 AISC – Manual of Steel Estructure, 9° edition. 

 

6.3 LAMBREQUIM DE MADEIRA DE LEI APARELHADA 

6.4 MÃO FRANCESA EM MAD. DE LEI (PADRAO SEDUC) 

6.5 ENCAIBRAMENTO E RIPAMENTO 

6.6 RIPAMENTO 

6.7 RIPAMENTO PARA SUB COBERTURA (MANTA) 

Para a execução da estrutura de cobertura em madeira de lei para telha de barro, deve ser seguido os seguintes 

paços: 

 Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto;  

 Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, 

declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças;  

 Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relação à face lateral da 

terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio;  

 Posicionar os caibros conforme previsto no projeto, conferindo distância entre terças ou outros apoios, declividade da 

cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre os caibros;  
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 Fixar os caibros na estrutura de apoio, cravando os pregos aproximadamente a 45° em relação à face lateral do caibro, 

de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na terça;  

 Marcar a posição das ripas conforme previsto no projeto, conferindo distância entre caibros, extensão do pano, galga 

estipulada de acordo com a telha a ser empregada, esquadro e paralelismo entre as ripas;  

 Pregar as ripas nos caibros, utilizando pregos com cabeça;  

 Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras 

operações de manutenção.  

 

6.8 TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 6.0M 

6.9 TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 8.0M 

6.10 TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 12.0M 

Transporte e Armazenamento: 

Deverão ser tomadas precauções adequadas para evitar amassamento, distorções e deformações das peças causadas 

por manuseio impróprio durante o embarque e armazenamento da estrutura metálica. 

Para tanto, as partes da estrutura metálica deverão ser providas de contraventamentos provisórios para o transporte 

e armazenamento. 

As partes estruturais que sofrerem danos deverão ser reparadas antes da montagem, de acordo com a solicitação do 

responsável pela fiscalização da obra. 

Montagem: 

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso, de modo a se evitar danos nestas 

partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverão ser reparadas ou substituídas, de acordo com as solicitações da 

FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas lineares e angulares, alinhamentos, prumos e 

nivelamento. 

Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em quantidades suficientes sempre que necessário 

e estes deverão ser mantidos enquanto a segurança da estrutura o exigir. 

As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde necessárias e deverão ser suficientes para resistir aos 

esforços devidos ao peso próprio da estrutura, esforços de montagem, esforços decorrentes dos pesos e operação dos 

equipamentos de montagem e, ainda, esforços devidos ao vento. 

As extremidades das treliças deverão ser chumbadas nas estruturas de concreto (pilares) por meio de chapa de aço e 

chumbador. 

Normas Técnicas Relacionadas: 

 ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios; 

 ABNT NBR 6120– Cargas para cálculo de estruturas de edificações; 

 ABNT NBR 14762 – Dimensionamento de perfis formados a frio; 

 ABNT NBR-8800 – Detalhamento para Execução e montagem de estruturas metálicas; 
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6.11 COBERTURA - TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL E= 0,5MM 

6.12 COBERTURA - TELHA DE ALUMINIO ONDULADA E=0,5MM 

6.13 COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=4MM 

6.14 COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM 

6.15 COBERTURA - TELHA PLAN 

6.16 COBERTURA -TELHA TERMOACÚSTICA E=30MM CHAPA CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO 

 Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de 

segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, 

que poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade); 

 Em cada pilha de telhas disposta sobre o madeiramento não devem ser acumuladas mais do que sete ou oito telhas; os 

montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas em caibros ou terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento; 

 Antes do início dos serviços de telhamento devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia-tesouras, pontaletes 

de apoio, terças, caibros, elementos de contraventamento e outros;  

 Deve ainda ser verificado o distanciamento entre ripas (galga), de forma as e atenderà projeção mínima especificada 

para os beirais e que o afastamento entre topos de telhas na linha de cumeeira não supere 5 ou 6cm;  

 A colocação deve ser feita por fiadas, no sentido da direita para a esquerda do pano e do beiral para a cumeeira, com as 

telhas sempre alinhadas na horizontal e na vertical; a largura do beiral deve ser ajustada para que se atenda ao distanciamento máximo 

entre as extremidades das telhas na linha de cumeeira; para se manter a declividade especificada para o telhado, as telhas nas linhas dos 

beirais devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ripões com altura equivalente à espessura de duas ripas; 

 No caso de beirais sem a proteção de forros, as primeiras fiadas devem ser amarradas às ripas com arame recozido 

galvanizado; 

 Na colocação das telhas, manter sobre posição longitudinal de no mínimo10cm; telhas e peças complementares com 

fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalização devem ser expurgadas; 

 Nas posições de águas furtadas (rincões), espigões e eventualmente cumeeiras as telhas devem ser adequadamente 

recortadas (utilização de disco diamantado ou dispositivos equivalentes), de forma que o afastamento entre as peças não supere 5 ou 6 

cm. 

 

6.17 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA 

6.18 CALHA EM PVC (1/2 CANA D= 100MM) 

O dimensionamento hidráulico e especificação das calhas e condutores deverá seguir as determinações da NBR 

10844.  O caimento das calhas deve ser de, no mínimo, 0,5% na direção e sentido de dois pontos de drenagem, e devem ser 

considerados os problemas decorrentes dos desníveis impostos. 
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A execução das calhas de águas pluviais deverá obedecer às prescrições relacionadas no projeto hidráulico, no que 

diz respeito ao tipo de material, dimensões e declividade. 

Os condutores deverão ser instalados, sempre que possível, em uma única prumada. Quando houver necessidade 

de desvios devem ser utilizadas curvas de 90º de raio longo ou curvas de 45º, sempre com peças de inspeção.  

O dimensionamento dos condutores verticais deverá seguir as especificações da NBR 10844, e o diâmetro mínimo 

será de 75mm. 

 

6.19 CUMEEIRA ALUMINIO E = 0,8 MM 

6.20 ENCALIÇAMENTO DE TELHA CERAMICA (BEIRAL E CUMIEIRA) 

Execução: 

 Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos 

de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura;  

 Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas de 

dispositivos que impeçam seu escorregamento;  

 Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia-

tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, de 

forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo 

fabricante das telhas; 

 A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) 

 As peças cumeeira devem ser montadas no sentido contrário aos ventos dominantes no local da obra, ou 

seja, peças a barlavento recobrem peças a sotavento.   

 Após a conclusão do assentamento da cumeeira será executado o 

encaliçamento do telhado com uso de argamassa cimento areia e pó xadrez vermelho. 

 O pedreiro como uso de uma colher deverá preencher totalmente de argamassa na extremidades das telhas 

e nas cabeças de forma a garantir fixação entre elas fazendo esta aplicação tanto nastelhas dos beirais assim como nas telhas 

de cumeeira. 

 Após a conclusão do serviço, a equipe deverá executar a limpeza removendo qualquer resíduo de 

argamassaque por ventura fique sobre a cobertura, bem como resíduos de telhas quebradas envolta da edificação, deixando 

o ambiente limpo. 

 

6.21 RINCÃO EM CHAPA GALVANIZADA - L=1,0M 

O dimensionamento hidráulico e especificação das calhas e condutores deverá seguir as determinações da NBR 

10844.  O caimento das calhas deve ser de, no mínimo, 0,5% na direção e sentido de dois pontos de drenagem, e devem ser 

considerados os problemas decorrentes dos desníveis impostos. 

A execução das calhas de águas pluviais deverá obedecer às prescrições relacionadas no projeto hidráulico, no que 

diz respeito ao tipo de material, dimensões e declividade. 
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Os condutores deverão ser instalados, sempre que possível, em uma única prumada. Quando houver necessidade 

de desvios devem ser utilizadas curvas de 90º de raio longo ou curvas de 45º, sempre com peças de inspeção.  

O dimensionamento dos condutores verticais deverá seguir as especificações da NBR 10844, e o diâmetro mínimo 

será de 75mm. 

 

7. PAREDES E PAINEIS 

7.1 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO C/BLOCO DE VIDRO 20X20X10CM 

 As especificações de dimensões e características físicas, além de métodos de ensaio para uso dos blocos de vidro na 

construção civil estão previstas na NBR 14899-1/2002 Blocos de vidro para a construção civil, publicada pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). 

 O bloco de vidro é uma peça oca, composta pela fundição de duas partes de vidro, preenchida com ar rarefeito. “Essa 

câmara de ar na parte interna dos tijolos garante valores de resistência à transmissão do calor elevados”, afirma José Roberto da Silveira, 

técnico de projetos de blocos de vidro da Margem Projetos. “É como se fosse um vidro duplo que capta menos calor do que o vidro 

comum”, completa Tabith 

Materiais para o assentamento 

 O assentamento da alvenaria de bloco de vidro deve ser feito com argamassa específica para esse tipo de 

material, que é misturada in loco ou comercializada pronta. A recomendação é utilizar pouca água na mistura para conseguir 

uma massa que não escorra. 

 Para resistir às forças de tração, a alvenaria deve incluir vergalhões de aço ou perfis metálicos, que garantem 

estabilidade e resistência mecânica ao projeto. Em paredes com área superior a 2 m², é preciso colocar juntas elásticas 

(mantas de dilatação) para proteger os blocos contra atritos. 

 Já para garantir a mesma distância entre os blocos, é recomendado a colocação de espaçadores. O uso de 

ferramentas como espátula metálica, martelo de borracha, prumo, trena, nível, régua e outros instrumentos de referência 

também auxiliam o assentamento dos blocos. O serviço deve ser feito com os devidos EPIs (Equipamentos de Proteção 

Individual). 

Método de Execução 

 A altura da alvenaria de bloco de vidro deve ser calculada antes do assentamento, em função do pé-direito do espaço, 

cuja diferença será utilizada para construção da base, garantindo uniformidade na distribuição dos blocos do piso ao teto. 

 Após o preparo da base, deve ser feita a moldura da parede com perfis em U, que serão forrados com manta asfáltica e 

preenchidos com argamassa. Na argamassa, deve ser colocado o primeiro vergalhão antes de assentar a primeira fileira de blocos. 

 Mesmo em pequenas divisórias, só a argamassa e os espaçadores não garantem a estabilidade. É aí que entram os 

vergalhões, que serão dispostos horizontal e verticalmente em cada fileira. 

 O excesso de argamassa deve ser removido no decorrer da instalação. Após o assentamento de todos os blocos, a 

limpeza é feita com pano ou espuma úmidos e espátulas. 
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7.2 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO 

7.3 COBOGÓ DE CIMENTO 20X20X10CM 

Para a execução e assentamento de alvenaria e cobógo de cimento, deve ser seguindo as seguintes instruções: 

 Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria (tela metálica eletrossoldada) de acordo com as 

especificações do projeto e fixá-las com fincapino;  

 Demarcar– materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a partir dos eixos 

ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada;  

 Elevação– assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, 

formando-se dois cordões contínuos;  

 Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria. 

 

7.4 DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO ACÚSTICA E=9CM 

Execução 

 Determinar o nível em que será instalado a divisória na estrutura periférica (paredes) do ambiente, com o 

auxílio da mangueira de nível ou nível a laser;  

 Marcar nas paredes e no piso a posição exata onde serão fixadas as guias, cantoneiras ou tabicas, com o 

auxílio do cordão de marcação ou fio traçante;  

 Fixar as guias, cantoneiras ou tabicas, nas paredes;  

 Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto a posição dos eixos dos perfis e os 

pontos de fixação dos arames (tirantes);  

 Observar espaçamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes);  

 Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites;  

 Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes);  

 Encaixar os perfis (perfis primários) no suporte nivelador, de maneira que fiquem firmes, e ajustar o nível dos 

perfis na altura correta do rebaixo do teto;  

 Fixar as chapas de drywall na estrutura, por meio de parafusos;  

 Os parafusos devem estar distanciados 200 mm entre si e a 10 mm da borda;  

 Aplicar uma primeira camada de massa de rejunte ao longo das juntas entre as chapas de drywall;  

 Colocar a fita adesiva para juntas sobre o eixo das juntas e, com o auxílio de uma espátula, pressionar 

firmemente a fita sobre a primeira camada de massa;  

 Além do tratamento das juntas, aplicar a massa para cobrir as cabeças dos parafusos;  

 Aplicar as demais camadas de massa com o auxílio de uma desempenadeira, deixando um acabamento 

uniforme. 
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Vale ressaltar que o tipo de gesso utilizado deve ser na cor verde e resistente a umidade (RU), como especificado 

em planilha orçamentaria. Este tipo de gesso é utilizado para paredes, revestimentos e forros em áreas sujeitas a umidade. 

 

7.5 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA - INCL. FERRAG. DE FIXAÇÃO 

Recomendações 

A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas para fixação de placa 

divisória. Como dosagem inicial recomenda-se o traço nas proporções 1:3, em volume sendo uma parte de cimento e três 

partes de areia média ou grossa; o ajuste do traço deverá ser feito experimentalmente em função dos materiais constantes 

da argamassa. 

A divisória deverá ter dimensões, forma e detalhes específicos, indicados no projeto. A placa divisória deverá ter as 

bordas e superfícies lisas, sem irregularidades. 

Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Procedimentos de execução: 

Após o revestimento do piso e parede, executar o rasgo para engaste da placa divisória com largura de 

aproximadamente 1 cm superior à espessura da placa e profundidade de 3 cm a 5 cm; executar o corte com esmerilhadora 

elétrica, com disco de corte apropriado. Após aprumada e nivelada, fixar a placa com argamassa de cimento e areia, que 

deverá preencher todos os vazios do rasgo e ter sua superfície aparente lisa e regular. 

Entre a parede e a placa divisória e, entre esta e o piso instalar elementos de arremate. 

 

7.6 ELEMENTO VAZADO PRÉ-MOLDADO 40X40X7CM 

Para a execução e assentamento de elementos vazados, deve ser seguindo as seguintes instruções: 

 Materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, 

posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada;  

 Assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois 

cordões contínuos. 

 

7.7 FECHAMENTO DE EMPENA COM VENEZIANA EM MAD.DE LEI 

O fechamento de empena com veneziana em madeira de lei deve ser realizado de acordo com recomendações 

descritas a seguir. 

A) EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO  

Os serviços consistem nas seguintes atividades: 

a) trocar ou ajustar, pinos, parafusos e outras peças utilizadas no fechamento de empenas; 

b) regular e reposicionar peças de madeira instaladas nos fechamentos das empenas com venezianas; 

c) efetuar remoção, instalação, fixação e cortes de madeira, incluindo acabamento de bordas e a utilização de 

betume, borrachas de fixação, elementos de vedação, etc; 

 

7.8 PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) 
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Cuidados com as placas: 

• Não deve ser usado removedor de tinta na superfície da pintura (poliéster); 

• Recomenda-se usar apenas silicone neutro de boa qualidade; 

• Os painéis de ACM não podem ser invertidos durante a instalação (deve-se respeitar o sentido das setas 

indicativas); 

• O filme de proteção (liner) deve ser retirado imediatamente após a instalação da chapa; 

• Para limpeza, recomenda-se utilizar apenas detergente neutro, esponja macia ou pano 100% algodão. Para 

limpeza mais pesada, deve-se usar álcool isopropílico; 

• A durabilidade estimada é de cinco anos para aplicação externa. 

Manuseio e cortes 

A fixação dos painéis envolve uma série de cuidados, que vão do manuseio do material no canteiro à aplicação dos 

elementos de vedação e alinhamentos sobre a estrutura. Os painéis devem chegar na obra prontos para ser instalados. 

Quando a chapa é trabalhada in loco, corre-se o risco de não se obter a mesma qualidade dos processos realizados na fábrica. 

A usinagem para a dobra do painel feita com máquina manual produz desvios em ziguezague, e a dobra fica torta e sem 

uniformidade. É preciso estar atento para as condições de manuseio: 

• No descarregamento das chapas, fazer um movimento de onda para que elas se soltem, evitando que o 

plástico protetor seja removido; 

• Antes de trabalhar a chapa, verificar se a película de proteção está lisa, para evitar que o enrugamento fique 

estampado na peça, após a calandragem; 

• O local de armazenamento deve estar sempre limpo. 

Existem máquinas específicas para cortar, usinar e calandrar as chapas. A esquadrejadeira horizontal é adaptação 

mais simples da vertical e serve para cortar e usinar as chapas. Utilizada para usinar o painel já com a dobra, a calandra 

possui anéis de náilon espaçadores que recobrem o cilindro, evitando o ataque ao material. 

Existem também os kits para o pequeno serralheiro, formados por um distanciador, tupia, serra circular para corte 

reto ou serra tico-tico para corte circular, dispositivo de dobra e alicate de corte. Esse conjunto, comercializado pela 

Aluservice, quando associado a equipamento para corte de canto e dobra, permite trabalhar com qualidade. 

É importante que haja um bom dimensionamento dos painéis, para evitar variações em sua superfície - 

principalmente nas juntas de encontro das chapas com o suporte de fixação, que é o ponto mais delicado na instalação do 

ACM. 

As cantoneiras devem ser colocadas no alumínio composto com medidas precisas, para que, no encontro dos 

painéis, a cantoneira da chapa da direita não se choque com a da esquerda. Elas devem ficar uma para cima e outra para 

baixo, formando um conjunto com duas fixações a cada 500 milímetros. 

Parafusos apertados de forma excessiva e desigual, desprezando o alinhamento externo, também resultam em 

saliências. Para evitar juntas com diferentes aberturas, é importante seguir o gabarito, evitando parafusar o painel mais à 

esquerda ou à direita. 

Independentemente do sistema a ser adotado para a fixação dos painéis de alumínio composto, é muito importante 

que o instalador siga alguns procedimentos básicos para fazer um bom trabalho com as chapas: 
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Na maioria dos projetos, o painel deve ser fixado em todo o seu perímetro, respeitando o distanciamento entre as 

cantoneiras; 

Definir a posição da placa - horizontal ou vertical -, para evitar a diferença de tonalidade na fachada; 

Nunca instalar painéis de alumínio composto diretamente sobre outros metais - na interface da subestrutura de 

alumínio com a estrutura principal metálica deverá ser aplicado material isolante; 

 A subestrutura metálica deve ter perfis de alumínio com espessura mínima de 1,5 milímetro; 

 A liga de alumínio dos perfis utilizados na subestrutura deve ser do tipo destinado à construção civil; 

 As cantoneiras precisam ter pelo menos 1,5 milímetro de espessura, pois com medidas menores dificilmente 

suportarão o peso de um painel de 2,5 metros; 

 A utilização de fita VHB requer mão-de-obra especializada para garantir a aderência do material. 

 

7.9 RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA - INSTALAÇÃO DE PONTOS 

Para a execução e assentamento de alvenaria, deve ser seguindo as seguintes instruções: 

 Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria (tela metálica eletrossoldada) de acordo com as 

especificações do projeto e fixá-las com fincapino;  

 Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a partir dos 

eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada;  

 Elevação da alvenaria– assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta ou 

bisnaga, formando-se dois cordões contínuos;  

 

8. ESQUADRIAS / VIDROS / FERRAGENS 

As esquadrias, vidros e ferragens serão utilizados de acordo com recomendações descritas a seguir. 

A) EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MECANISMOS MOVIMENTADORES DE JANELAS (GUILHOTINA), 

PORTAS E ACESSOS COM ESQUADRIAS METÁLICAS  

Os serviços consistem nas seguintes atividades: 

a) trocar ou ajustar, lubrificar, quando for o caso, os cabos, polias, pinos, parafusos, trancas e outras peças dos 

movimentadores das janelas dos imóveis da administração municipal; 

b) regular e reposicionar portas instaladas em esquadrias metálicas, inclusive trocar pivôs; 

c) efetuar remoção, instalação, fixação e cortes de vidros, incluindo acabamento de bordas e a utilização de 

betume, borrachas de fixação, mastiques, silicone, elementos de vedação, etc; 

d) revisão de pintura. 

 

B) SUBSTITUIÇÃO DE PAINÉIS ENVIDRAÇADOS EMESQUADRIAS – COMUNS E TEMPERADOS 

Os serviços consistem nas seguintes atividades: 

a) realizar retirada de peça danificada; 

b) vedação do painel novo na esquadria com material adequado. 

Observação: 
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(1) Os painéis poderão, dependendo do padrão da edificação, terem colorações diversas (transparente, fumê, 

etc.). 

 

9. PISOS 

9.1 CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/PEDRA PRETA (INCL. SIKA 1) 

A superfície deverá estar limpa, não apresentar trincas, isenta de sujeiras, ponta de ferro, partículas soltas, pedaços 

de madeira, desmoldantes, pinturas (tintas e vernizes), hidro-repelentes, graxas, óleos e nata de cimento. Corrigir eventuais 

trincas, ninhos de concretagem (bicheiras), sendo que a superfície deverá estar áspera, se necessário, deverá ser feito um 

apicoamento manual, raspagem com escova de aço e lavagem com jato de água. 

Aplicar um chapisco prévio com argamassa de cimento e areia grossa, aguardar 24h para aplicação da argamassa 

aditivada com Sika 1. 

Aplicar na parede uma camada de argamassa, diluir na água de amassamento 4% de Sika 1 por quilo de cimento, ou 

seja, 2 litros de Sika 1 para cada saco de cimento (50kg). 

O revestimento deverá ser aplicado de 1 a 2 camadas de 1 a 1,5 cm de espessura cada e descendo lateralmente 

aproximadamente 15 cm aplicado com colher de pedreiro, pressionando contra o substrato. 

Nunca “alisar” ou “queimar” com desempenadeira de aço ou colher de pedreiro. 

Nas paredes em contato com o solo, não utilizar cal na argamassa, e adicionar aproximadamente 4% de Sika 1 por 

quilo de cimento, ou seja, 2 litros de Sika 1 para cada saco de cimento (50kg), o revestimento deverá ser aplicado sempre 

60cm acima do nível do solo ou das manchas de umidade nas paredes em contato com o solo. 

Observações:  

 A solução Sika 1 deve ser homogeneizada antes do início de cada aplicação. No preparo da argamassa 

impermeabilizante, só é permitido o uso de cimento Portland com areia natural, média, lavada, isenta de sais ou impurezas 

orgânicas. A água deve ser potável, não prepare argamassa mais do que o necessário para 30 a 45 minutos de trabalho. 

 Não é recomendado o uso do Sika 1 no concreto armado ou protendido. 

 

9.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

Itens e suas características 

 Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para execução do passeio tais como: 

lançamento, adensamento e desempeno do concreto. 

 Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a concretagem dos passeios 

 Servente: profissional que auxilia o pedreiro e carpinteiro nas atividades necessárias para execução do 

passeio. 

 Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto. 

 Madeira: utilizada como fôrma para conter o concreto. 

Execução 
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 Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as fôrmas que servem para conter 

e dar forma ao concreto a ser lançado; 

 Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto; 

 Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas 

transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco. 

 Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

 

9.3 CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO 

9.4 CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4 

9.5 CIMENTADO LISO E=2CM TRAÇO 1:3 

9.6 CONCRETO SIMPLES C/ SEIXO E=5CM TRAÇO 1:2:3 

Concreto 

Os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composição do traço são da responsabilidade da contratada, 

que deve manter laboratório próprio na obra ou utilizar serviço de laboratório idôneo, deve ainda utilizar traço e materiais 

específicos para cada subitem especificado anteriormente. 

A dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os condicionantes que 

possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resistência característica para cada tipo de concreto. 

O tempo de mistura depende das características físicas do equipamento e deve oferecer um concreto com 

características de homogeneidade satisfatória. O transporte do concreto recém-preparado até o ponto de lançamento deve 

ser o menor possível e com cuidados dirigidos para evitar segregação ou perda de material. 

A fiscalização pode vetar qualquer sistema de transporte que entenda inadequado e passível de provocar 

segregação. 

As retomadas de lançamentos sucessivos pressupõem a existência de juntas de concretagem tratadas para garantir 

aderência entre os dois lances, monoliticidade e impermeabilidade. 

O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição final, através de sucessivas camadas, 

com espessura não superior a 50 cm, e com cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, 

cantos vivos, e prover adensamento antes do lançamento da camada seguinte. 

Cuidados complementares: 

 Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lançamento devem ser recusados; 

 O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a eliminação de vazios, deve ser 

executada por equipamentos vibratórios mecânicos. 

 

9.7 LAJOTA CERAMICA - PEI IV - (PADRÃO MÉDIO) 

Execução 
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 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o lado 

liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas 

cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa 

utilizada. 

 Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa, formando sulcos. 

 Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de 

borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-

se espaçadores previamente gabaritados. 

 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma 

desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem. 

 Ao final da execução deve-se limpar a área com pano umedecido. 

 

10. REVESTIMENTO / RODAPÉ / SOLEIRA / PEITORIL 

10.1 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 

O substrato deve estar firme, seco, curado e isento de óleo, graxa, pó, tinta, restos de desmoldantes ou compostos 

de cura. 

Para execução de chapisco sobre concreto, a limpeza deve ser rigorosa. Devem ser removidas as rebarbas, resíduos 

de concreto, pontas de arame e pontas de ferro. 

Deve-se produzir argamassa de cimento e areia média ou grossa, no traço 1:3.  

O chapisco deve ser uniforme, com espessura entre 3 a 5mm e acabamento áspero. A quantidade de água deve ser 

o suficiente para deixar a massa mole, sem escorrer. A cura dá-se após 24h da aplicação. 

10.2 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. 

O chapisco deve estar firme, seco, curado e isento de óleo, graxa, pó, tinta, restos de desmoldantes ou compostos 

de cura. 

Deve-se utilizar argamassa de cimento, areia e aditivo plastificante no traço 1:6.  

A água deve ser acrescentada de maneira que resulte em uma massa homogênea e de consistência firme, a ponto 

de poder ser trabalhada na posição vertical. 

Para a aplicação do emboço a superfície chapiscada deve estar previamente molhada, mas não em excesso. A 

espessura da camada de emboço deverá ser no máximo 2cm. Para se obter a uniformidade e retirar todos os defeitos da 

parede, é importante observar com rigor o prumo e alinhamento. 

 

10.3 REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. 

O emboço deve estar firme, seco, curado e isento de óleo, graxa, pó, tinta, restos de desmoldantes ou compostos 

de cura. 

Deve-se utilizar argamassa de cimento, areia e aditivo plastificante no traço 1:6.  

A água deve ser acrescentada de maneira que resulte em uma massa homogênea e de consistência firme, a ponto 

de poder ser trabalhada na posição vertical. 
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Para a aplicação do reboco a superfície que receberá a camada deve estar previamente molhada, mas não em 

excesso. O reboco é executado após a colocação de peitoris e tubulações elétricas e antes de guarnições e rodapés. 

O reboco deve ser executado com desempenadeira de madeira e deverá ter aproximadamente 15 mm de 

espessura. Em paredes, a aplicação deve ser efetuada de baixo para cima. A superfície deve ser regularizada e o 

desempenamento feito com a superfície ligeiramente umedecida por meio de aspersão de água com brocha e com 

movimentos circulares. 

 

10.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO 

10.5 CERÂMICA 10X10CM (PADRAO MEDIO) 

Execução 

 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o 

lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das 

placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de 

argamassa utilizada. 

 Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos. 

 Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de 

borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-

se espaçadores previamente gabaritados. 

 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma 

desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem. 

 Limpar a área com pano umedecido. 

 

10.6 PEITORIL EM MARMORE BRANCO E=3CM 

Execução 

 Limpar a área onde será instalada o peitoril; 

 Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de assentamento; 

 Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre a peça de mármore; 

 Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a ligeiramente para garantir a fixação. 

 

10.7 RODAPE CERAMICO H=8CM 

Execução 

 Cortar as placas cerâmicas em faixas de 8cm de altura. 

 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o 

lado liso da desempenadeira, formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre área tal que facilite a colocação das 

placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de 

argamassa utilizada. 
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 Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos. 

 Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das peças. 

 Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de 

borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-

se espaçadores previamente gabaritados. 

 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma 

desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem. 

 Limpar a área com pano umedecido. 

 

10.8 SOLEIRA EM MARMORE BRANCO E=2CM 

Execução 

 Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura; 

 Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de assentamento; 

 Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre a peça de mármore; 

 Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a ligeiramente para garantir a fixação. 

 

11. IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS 

11.1 APLICAÇÃO DE CARBOLÁSTICO SOBRE CONCRETO (2 DEMÃOS) 

 A superfície deve estar perfeitamente seca, limpa e isento de óleo, graxa, pó, tinta, restos de desmoldantes 

ou compostos de cura.  

 Carbolástico é aplicado puro, com broxa, rodo ou escovão de pêlo macio. Aplicar de 2 demãos, aguardando a 

secagem da anterior. 

 Aguardar 7 dias depois da última demão de Carbolástico e comprovar a estanqueidade do sistema. Para isso 

vedar os ralos e colocar uma lâmina de água com cerca de 5 cm de altura e deixá-la no mínimo por 72 horas. Após o teste 

aplicar um composto adesivo (cimento, areia, água e BIANCO) antes de executar a proteção. 

 A limpeza das ferramentas deve ser feita com Aguarrás.  

 Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais 

ou solos. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto 

atinja bueiros e cursos de água. 

 

11.2 DESCUPINIZAÇÃO 

O produto pode ser aplicado por pincelamento, imersão ou pulverização em madeiramentos, assoalhos, parquetes, 

forros, esquadrias, móveis ou quaisquer outros artefatos de madeira. Como o produto é dimensionado para o tratamento 

preventivo ou curativo de madeira seca, sem acabamento, a aplicação de cera, tinta, verniz ou stain só deverá ser realizada 

após a secagem do produto, que é variável de acordo com as condições do clima local.  
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Caso a madeira a ser tratada já apresente algum tipo de acabamento, é necessária sua remoção com lixa ou 

removedor antes da aplicação do produto. A eficácia do tratamento curativo, sobre a madeira que já apresenta infestação, é 

atingida em 7 dias no caso de imersão e pincelamento, e em 14 dias no caso de pulverização.  

A aplicação com pincel ou pulverizador é indicada quando não há necessidade de impregnação profunda dos 

tecidos lenhosos. O tratamento por imersão é mais eficaz e indicado quando a madeira, além de sujeita ao rigor das 

intempéries, fica também parcialmente em contato com o solo. Para imersão, é necessário um tanque dimensionado de 

acordo com o material a ser tratado e, para evitar perdas do imunizante, é indicada a instalação de uma calha de drenagem, 

a fim de recolher o excesso de produto que escorrer da madeira. Em geral, alguns minutos são suficientes. O produto da 

calha de drenagem deve ser reutilizado. 

 

11.3 APLICAÇÃO DE IGOL A SOBRE CONC./ALV. (3 DEMÃOS) 

11.4 APLICAÇÃO DE SIKA TOP - 107 SOBRE CONCRETO/ALVENARIA/FERRAGEM 

11.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS (IGOLFLEX+SIKA1) 

11.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATORIOS (IGOL A + SIKA 1) 

11.7 IMPERMEABILIZAÇÃO PARA BALDRAME (IGOL 2 + SIKA 1) 

11.8 REBOCO IMPERMEABILIZANTE (C/ SIKA 1) 

SIKA 

A superfície deverá estar limpa, não apresentar trincas, isenta de sujeiras, ponta de ferro, partículas soltas, pedaços 

de madeira, desmoldantes, pinturas (tintas e vernizes), hidro-repelentes, graxas, óleos e nata de cimento. Corrigir eventuais 

trincas, ninhos de concretagem (bicheiras), sendo que a superfície deverá estar áspera, se necessário, deverá ser feito um 

apicoamento manual, raspagem com escova de aço e lavagem com jato de água. 

Aplicar um chapisco prévio com argamassa de cimento e areia grossa, aguardar 24h para aplicação da argamassa 

aditivada com Sika. 

O revestimento deverá ser aplicado de 1 a 2 camadas de 1 a 1,5 cm de espessura cada e descendo lateralmente 

aproximadamente 15 cm aplicado com colher de pedreiro, pressionando contra o substrato. 

Nunca “alisar” ou “queimar” com desempenadeira de aço ou colher de pedreiro. 

A utilização de Sika no traço da argamassa varia conforme utilização. Deve-se seguir recomendações do fabricante 

para a utilização da Sika. 

Observações:  

 A solução Sika deve ser homogeneizada antes do início de cada aplicação. No preparo da argamassa 

impermeabilizante, só é permitido o uso de cimento Portland com areia natural, média, lavada, isenta de sais ou impurezas 

orgânicas. A água deve ser potável, a argamassa não deve ser preparada mais do que o necessário para 30 a 45 minutos de 

trabalho. 

IGOL 

Igol é uma emulsão asfáltica dispersa em água, mo- nocomponente, que apresenta a vantagem de poder ser 

aplicado em superfícies úmidas e secas, de fácil aplicação e alto rendimento. 



 
       

    
 

 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

 

Rua Olavo Bilac, 408 – CEP 68.138.000, Placas/PA 

Fone: (93) 3552-1585 
 

Execução 

 Aplica-se o Igol com broxa, trincha ou pincel. 

 Após a secagem da primeira, 2 a 3 horas, a demão seguinte deve ser aplicada; 

 No caso de superfícies absorventes, deve-se aplicar uma primeira demão de primer (o produto deve ser 

diluído em água na proporção 1:1 em volume); aplica-se as demãos após a secagem do primer. 

 Deve-se utilizar luvas e roupas de proteção. 

 Limpar as ferramentas com solvente do tipo querosene imediatamente após a aplicação. 

 

11.9 MANTA PARA SUB COBERTURA E= 1.1MM 

A manta de subcobertura deve ser esticada por cima dos caibros e a instação deve ser iniciada pela parte de baixo 

do telhado. 

Aplica-se uma camada em toda a parte de baixo do telhado antes de passar para uma parte superior com destino 

ao topo. 

Para aplicar a segunda camada, logo acima da primeira, a manta de subcobertura deve ter uma sobreposição 

mínima de 10 centímetros com a camada inferior. Esse procedimento deve ser repetido até a cobertura total do telhado. 

Para uma melhor circulação de ar no interior do telhado deve ser realizado um corte de 2 a 3 centímetros da manta 

de subcobertura na linha de cumeeira. 

 

12. FORRO 

12.1 BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC 

12.2 FORRO EM LAMBRI DE PVC 

Conforme quantificado em planilha, a CONTRATADA deverá executar instalação de forro em PVC com 

entarugamento em madeira de lei, obedecendo ao que segue: 

O forro terá coloração uniforme, resistente a agentes químicos e ao fogo, isentos de quaisquer defeitos. A estrutura 

de sustentação será de madeira de lei de 1ª qualidade, tratada com produto imunizante. Será previsto na junção do forro 

com as paredes e pilaretes, arremate tipo roda forro para um perfeito acabamento. 

O forro a ser utilizado será do tipo PVC da Euroforro, Fortplas ou similar, e deverá seguir as especificações técnicas 

do fabricante. 

Após a conclusão dos serviços, a CONTRATANTE fará avaliação dando aceite ou reprovação destes. 

 

12.3 FORRO EM GESSO ACARTONADO ARAMADO 

a) Determinar o nível em que será instalado o forro na estrutura periférica (paredes) do ambiente, com o auxílio 

da mangueira de nível ou nível a laser; 
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b) Marcar nas paredes a posição exata para o forro, com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, e 

instalar alguns pregos para suportar, temporariamente, os acabamentos em gesso e passar as linhas-guia; 

c) Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto os pontos de fixação dos arames 

(tirantes), de acordo com o número de placas a serem instaladas: a primeira fiada exige 2 pontos de fixação e as demais, 

apenas 1 ponto; 

d) Fixar os rebites no teto, e prender os arames (tirantes) aos rebites; 

e) Preparar a pasta de gesso de fundição; 

f) Fixar a primeira fiada de placas de gesso junto aos acabamentos ou juntas de dilatação, previamente 

instaladas na parede; 

g) A cada placa instalada, amarrar o respectivo arame (tirante); 

h) Aplicar a mistura de sisal com pasta de gesso de fundição na parte superior da instalação do forro, nas juntas 

entre as placas, para chumbamento das placas de gesso; 

i) Retirar os pregos instalados no perímetro do forro; 

j) Aplicar a pasta de gesso de fundição por sobre as juntas do forro já instalado, para dar acabamento. 

 

13. PINTURA 

13.1 EMASSAMENTO DE PAREDE P/ RECEBER PINTURA PVA 

13.2 EMASSAMENTO DE PAREDE C/ MASSA ACRÍLICA 

Execução 

 Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer 

aplicação; 

 Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante; 

 Aplicar a massa, PVA ou acrílica, em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o 

nivelamento desejado; 

 Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó. 

 

13.3 PVA EXTERNA (SOBRE PINTURA ANTIGA) 

13.4 PVA INTERNA (SOBRE PINTURA ANTIGA) 

13.5 PVA SOBRE MURO 

Execução 
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 Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer 

aplicação; 

 Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

 Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as aplicações. 

 

13.6 PVA EXTERNA C/MASSA E LIQ. PREPARADOR 

13.7 PVA INTERNA C/ MASSA ACRILICA E SELADOR 

Execução 

 Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer 

aplicação; 

 Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante; 

 Aplicar a massa, PVA ou acrílica, em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o 

nivelamento desejado; 

 Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó. 

 Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 

 Aplicar demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

 Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

 Após secagem da camada de selador aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo 

de tempo entre as aplicações. 

13.8 PVA EXTERNA SEM SUPERF. PREPARADA 

Execução 

 Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer 

aplicação; 

 Efetuar o lixamento e remoção do pó; 

 Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

 Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as aplicações. 

 

13.9 ESMALTE S/ FERRO (SUPERF. LISA) 

Deverá ser procedida a pintura com tinta esmalte, devendo obedecer ao seguinte procedimento:  

 Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras, umidade, ferrugem, 

incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa de laminação, furos, etc. 
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 Diluir a tinta em aguarrás, conforme fabricante; 

 Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações, 

especificado pelo fabricante. 

 A limpeza das ferramentas deve ser feita com Aguarrás.  

 

13.10 ESMALTE SOBRE MADEIRA C/ MASSA E SELADOR 

Deverá ser procedida a pintura com tinta esmalte, devendo obedecer ao seguinte procedimento:  

 Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

 Efetuar o lixamento e remoção do pó; 

 Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 

 Aplicar demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

 Diluir a tinta em aguarrás, conforme fabricante; 

 Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações, 

especificado pelo fabricante. 

 A limpeza das ferramentas deve ser feita com Aguarrás.  

 

14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações elétricas (do subitem 14.1 à 14.117) serão utilizados de acordo com recomendações descritas a 

seguir. 

A) SERVIÇOS ESPECÍFICOS 

Os serviços a serem executados consistem nas seguintes atividades: 

a) efetuar instalação e conserto de tomadas de energia dos tipos monofásica, trifásica e tripolar, conforme 

recomendação da Fiscalização; 

b) efetuar troca de lâmpadas diversas, incluindo limpeza de lâmpadas e luminárias; 

c) efetuar instalação e conserto de luminárias embutidas ou de sobrepor, conforme modelos recomendados 

por Fiscalização; 

d) efetuar conserto de tomadas, réguas (móveis e fixas), luminárias etc.; 

e) efetuar instalação e reparo de circuitos elétricos; 

f) efetuar substituição de disjuntores, chaves magnéticas, contatores etc.; 

g) efetuar instalação e reparo nos equipamentos elétricos e mecânicos; e 

h) ligar e desligar disjuntores, chaves e contatores diversos, conforme solicitação e/ou programação da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

B) SUBESTAÇÃO DE BAIXA e MÉDIA TENSÃO 
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Os serviços consistem nas seguintes atividades: 

a) realizar a leitura dos instrumentos de medição; 

b) inspecionar o barramento, conexões e fusíveis NH; 

c) verificar a existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos; 

d) inspecionar todo equipamento e ambiente; 

e) verificar a carga dos transformadores; 

f) inspecionar os fios, cabos e terminais; 

g) realizar limpeza do local; 

h) inspecionar as chaves seccionadoras e fusíveis; 

i) verificar o nível de ruídos; 

j) verificar o estado das partes metálicas quanto ao nível de oxidação; 

k) verificar o aterramento das ferragens; 

l) efetuar teste do equipamento de segurança; 

m) efetuar o reaperto dos bornes de ligação e terminais; 

n) efetuar o reaperto dos parafusos de fixação do barramento e isoladores; 

o) efetuar o reaperto das conexões e terminais; 

p) efetuar a medição do isolamento dos disjuntores; 

q) regular as partes mecânicas. 

 

C) REDE ELÉTRICA 

Os serviços consistem nas seguintes atividades: 

a) inspecionar as caixas de passagem; 

b) inspecionar o estado das capas isolantes, fios e cabos;  

c) realizar a medição da resistência ôhmica e continuidade dos cabos; 

d) efetuar a limpeza das caixas de passagem; 

e) realizar a medição da amperagem da fiação e verificação da conformidade com as tabelas de amperagem 

máxima permitida; 

f) verificar a corrente de serviço e de sobreaquecimento. 

g) realizar manobras em transformadores de média; 

h) verificar aquecimento em de transformadores; 

i) fazer limpeza e reaperto em bornes e conectores; 

j) realizar substituição de disjuntores e quadro de painéis. 

 

D) ILUMINAÇÃO GERAL (INTERNA E EXTERNA) 

Os serviços consistem nas seguintes atividades: 

a) ligar e desligar a iluminação externa, inclusive dos estacionamentos, conforme programação horária 

estabelecida pela FISCALIZAÇÃO; 

b) efetuar o reaperto dos parafusos de fixação das tampas; 

c) realizar teste de funcionamento das lâmpadas de emergência; 

d) efetuar medição do nível de iluminação;  



 
       

    
 

 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

 

Rua Olavo Bilac, 408 – CEP 68.138.000, Placas/PA 

Fone: (93) 3552-1585 
 

e) realizar a limpeza das lâmpadas e luminárias; 

f) efetuar o reaperto dos parafusos de sustentação das luminárias; 

g) efetuar o reaperto dos parafusos das bases soquetes; 

h) verificar os parafusos de contato das tomadas;  

i) efetuar a medição do isolamento dos circuitos, quanto ao estado dos fios; 

j) verificar o aterramento das luminárias; 

k) efetuar a limpeza das caixas de fiação das tomadas; 

l) realizar a medição da resistência de aterramento das estruturas do bloco. 

 

E) QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA 

Os serviços consistem nas seguintes atividades: 

a) verificar o aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos para os andares; 

b) verificar a concordância com as condições limites de corrente máxima permitida para cada pavimento; 

c) verificar o aquecimento nos cabos de alimentação; 

d) realizar a limpeza externa do quadro; 

e) inspecionar as conexões de saídas dos disjuntores, evitando pontos de resistência elevada; 

f) realizar a lubrificação das dobradiças das portas do quadro;  

g) efetuar o reaperto dos parafusos de contato dos disjuntores; 

h) verificar a resistência de aterramento, mantendo-a dentro dos limites normalizados; 

i) inspecionar os cabos de alimentação para prevenir aquecimento (estado de isolamento); 

j) verificar o barramento e conexões; 

k) efetuar o reaperto da fixação dos disjuntores termomagnéticos; 

l) efetuar a medição da resistência dos cabos de alimentação; 

m) verificar a pressão das molas dos disjuntores termomagnéticos; 

n) verificar a regulagem de disjuntor geral; 

o) verificar o equilíbrio de fases nos circuitos;  

p) Inspecionar as câmaras de extinção; 

q) Inspecionar o barramento e terminais conectados; 

r) efetuar o reaperto dos conectores de ligação; 

s) efetuar o reaperto dos parafusos de fixação do barramento e ferragens; 

t) verificar a pressão das molas dos disjuntores termomagnéticos; 

u) efetuar o alinhamento dos contatos, movimentos livres; 

v) efetuar a limpeza geral do barramento, isoladores e disjuntores; 

w) prestar assistência na parte elétrica, quando da realização no TCU de eventos e cerimônias diversas, em que 

requer a utilização das instalações. 

 

F) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ - QL 

Os serviços consistem nas seguintes atividades: 

a) efetuar o controle de amperagem nos cabos de alimentação; 

b) efetuar o controle de carga nos disjuntores monofásicos; 
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c) realizar a lubrificação das dobradiças das portas dos quadros; 

d) efetuar a limpeza geral dos quadros; 

e) verificar os contatos da entrada e saída dos disjuntores, evitando pontos de resistência elevada; e 

f) verificar o equilíbrio de fases nos alimentadores com todos os circuitos ligados;  

g) efetuar o reaperto dos parafusos de contato dos disjuntores; 

h) efetuar o reaperto de fixação dos barramentos; 

i) efetuar a limpeza geral do barramento e conexões; e 

j) verificar a fixação e da tensão das molas dos disjuntores;  

k) verificar o isolamento dos disjuntores; 

l) efetuar a limpeza com ar comprimido dos disjuntores e barramento; e 

m) efetuar a medição da resistência de aterramento dos armários dos quadros. 

 

G) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA - QF 

Os serviços consistem nas seguintes atividades: 

a) efetuar o controle de amperagem dos cabos de alimentação dos quadros; 

b) efetuar o controle de amperagem nos fios de saída dos disjuntores monofásicos; 

c) efetuar o controle de carga dos disjuntores; 

d) verificar o equilíbrio de fases nos alimentadores; 

e) verificar os contatos de entrada e saída dos disjuntores; 

f) efetuar os reapertos dos parafusos de contato dos disjuntores monofásicos; 

g) verificar a fixação e tensão das molas dos disjuntores; 

h) verificar a tensão das molas dos disjuntores “No-Fuse”; 

i) efetuar a limpeza geral do barramento e conexões;  

j) verificar o isolamento dos disjuntores; 

k) efetuar a limpeza com ar comprimido dos disjuntores e barramentos; 

l) efetuar a medição da resistência de aterramento dos armários dos quadros. 

 

H) SISTEMA DE ENERGIA ESTABILIZADA E ATERRADA 

Os serviços consistem nas seguintes atividades: 

a) verificar o funcionamento do sistema de arrefecimento; 

b) verificar ruídos anormais, elétricos ou mecânicos; 

c) realizar leitura dos instrumentos de medição, amperímetros e voltímetros; 

d) efetuar limpeza externa dos equipamentos; 

e) inspecionar caixas de passagem; 

f) inspecionar o estado das capas isolantes, fios e cabos;  

g) efetuar teste geral da tensão na rede de tomadas; 

h) efetuar reaperto de carcaças, tampas e blocos de tomadas; 

i) verificar concordância dos pólos das tomadas (fase, neutro e terra); 

j) realizar medição da resistência ôhmica e continuidade dos cabos; 

k) efetuar limpeza das caixas de passagem; 
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l) efetuar medição da amperagem da fiação e verificação da conformidade com as tabelas de amperagem 

máxima permitida; 

m) verificar a corrente de serviço e de sobreaquecimento. 

  

I) ESTABILIZADORES ELETRÔNICOS DE TENSÃO 

Os serviços consistem nas seguintes atividades: 

a) realizar inspeção visual do equipamento; 

b) verificar ruídos ou aquecimento anormais; 

c) operar, ligar e desligar os quadros nos pavimentos, nos horários determinados pela FISCALIZAÇÃO; 

d) verificar quanto ao estado das chaves e contatores; 

e) inspecionar os barramentos dos quadros; 

f) realizar aferição das correntes de saídas; 

g) verificar o sistema redutor de harmônica de frequência elevada; 

h) efetuar ajuste dos trips por baixa e alta tensão; 

i) efetuar limpeza geral no equipamento. 

 

15. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

As instalações hidrosanitárias (do subitem 15.1 à 15.69) serão utilizados de acordo com recomendações descritas a 

seguir. 

A) SERVIÇOS ESPECÍFICOS 

Os serviços a serem executados consistem nas seguintes atividades: 

a) substituir gaxetas das bombas hidráulicas; 

b) efetuar o reaperto das bombas hidráulicas; 

c) substituir componentes hidráulicos, tais como tubos, conexões, registros e outros; 

d) desentupir vasos e ralos; 

 e) realizar a regulagem das válvulas de mictórios e vasos em todos os sanitários; 

f) eliminar os vazamentos existentes nos registros, conexões, torneiras e tubulações; 

g) inspecionar os reservatórios do subsolo e limpá-los quando necessário, a critério da FISCALIZAÇÃO; 

h) substituir tampas de caixas de passagem, de inspeção, grelhas e outros dispositivos de proteção ao acesso ao 

sistema hidrossanitário; 

i) remanejar ou prover ponto de utilização nas áreas internas ou externas das dependências dos edifícios; 

j) prestar auxílio no atendimento à concessionária pública de abastecimento de água quando em vistoria ou 

execução de serviços da responsabilidade daquela; 

k) realizar o esgotamento de caixas de gordura, efetuando a limpeza de caixas de inspeção e de passagem; 

l) consertar o sistema de bomba de lava-jato; 

m) realizar a lubrificação de mancais com graxa, evitando a mistura de graxas diferentes; 

 

B) RAMAL PREDIAL 

Os serviços a serem executados consistem nas seguintes atividades:  
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a) efetuar a leitura dos hidrômetros e verificação de seu estado de conservação e do ramal predial; 

b) verificar o aspecto da água fornecida pela concessionária pública; 

c) verificar o estado de funcionamento das válvulas eliminadoras de ar, efetuando- se a limpeza interna dos 

equipamentos e dos abrigos dos hidrômetros onde as válvulas se encontram. 

 

C) BOMBAS DE RECALQUE, DE ÁGUA FRIA, DE ÁGUAS SERVIDAS, DE ESGOTO COMUM E DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

Os serviços a serem executados consistem nas seguintes atividades:  

a) testar o funcionamento das bombas; 

b) verificar a existência de ruídos anormais elétricos ou mecânicos excessivos; 

c) inspecionar os terminais elétricos nas caixas de ligação; 

d) inspecionar as válvulas de retenção; 

e) inspecionar o funcionamento das boias superiores; 

f) inspecionar o funcionamento das boias inferiores; 

g) inspecionar os cabos de alimentação do quadro geral das bombas; 

h) inspecionar os contatores de chaves magnéticas de comando das bombas;  

i) verificar o alinhamento dos eixos das bombas; 

j) efetuar a medição da folga das luvas de acoplamento; 

k) efetuar a medição da resistência de isolamento dos motores; 

l) efetuar o reaperto das gaxetas e regulagem de gotejamento; 

m) efetuar a lubrificação dos mancais das bombas; 

n) verificar o estado das gaxetas das bombas; 

o) inspecionar as conexões hidráulicas; 

p) verificar as luvas do acoplamento; 

q) efetuar a medição de amperagem dos motores; 

r) verificar o nível de óleo das bombas; 

s) realizar a restauração completa das bombas quando se fizer necessário; e 

t) verificar o funcionamento do comando automático. 

 Observações: 

(1) O engaxetamento das bombas hidráulicas deve ser realizado conforme NBR 12.640. 

(2) No plano de manutenção, as bombas (como outros equipamentos) deverão ser identificadas 

individualmente. 

 

D) REDE DE ESGOTO COMUM E ÁGUAS PLUVIAIS 

Os serviços a serem executados consistem nas seguintes atividades: 

a) inspecionar as instalações primárias e secundárias dos esgotos; 

b) percorrer todos os pontos de visitas e limpá-los; 

c) percorrer todas as caixas de inspeção e de areia e limpá-las; 

d) limpar a caixa geral de esgotos; 

e) percorrer todas as caixas de gordura e limpá-las; 

f) percorrer todos os bueiros de águas pluviais e limpá-los; 
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g) inspecionar e reparar as tampas herméticas e paredes dos poços de recalque; 

q) inspecionar e limpar os pontos de captação de águas pluviais (ralos “abacaxis”, calhas); 

r) inspecionar as redes primarias e secundárias de esgotos e saídas das tubulações de ventilação. 

 

E) CAIXAS DE GORDURA E RESERVATÓRIOS 

Os serviços a serem executados consistem nas seguintes atividades: 

a) inspecionar o estado geral do espelho d’água do edifício sede e do extravasor; 

b) inspecionar as tampas dos reservatórios (estado e vedação); 

c) providenciar ou acompanhar o esgotamento das caixas de gordura do restaurante (por equipamento 

succionador específico); 

d) realizar limpeza geral e desinfecção dos reservatórios de água, inferiores e superiores, respectivamente. 

Deverá ser programada redução gradual doenchimento, para que as perdas sejam minimizadas. A desinfecção deverá ser 

feita preferencialmente conforme orientação da concessionária pública, ou conforme determinar ou autorizar a 

FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE. 

 

F) SISTEMA HIDRÁULICO 

Os serviços a serem executados consistem nas seguintes atividades:  

a) verificar a existência de vazamentos, desperdícios ou usos inadequados nas tubulações, conexões e nos 

pontos de consumo externos, tais como torneiras, aspersores, válvula, registros e alimentação de espelho d’água, efetuando 

as correções necessárias; 

b) verificar estado das tubulações, conexões e elementos de corte e controle de fluxo; 

c) verificar o nível dos reservatórios; 

d) ligar as bombas que alimentam a cascata;  

e) inspecionar e reparar os medidores de nível, torneira de boia, extravasores, sistema automático de 

funcionamento das bombas, registros e válvulas de pé e de retenção. 

f) verificar o estado de conservação dos motores elétricos e bombas que alimentam a cascata; 

g) inspecionar todos os ralos e telas protetoras das tubulações posicionadas no espelho d’água, que alimentam 

as instalações contra-incêndio; 

h) verificar o estado dos acoplamentos dos motores elétricos com outros equipamentos; 

i) verificar as caixas de mancal dos motores pelo tato observando a existência de vibrações e da temperatura; 

j) verificar o estado dos reservatórios, principalmente com relação à sua limpeza e à estanqueidade; 

k) verificar a existência de corrosão em tubulações; 

l) verificar o estado da fixação das tubulações aéreas e reparar (inclusive pintura) se necessário; 

m) inspecionar as tubulações imersas; 

 n) inspecionar o estado de conservação de isolamento térmico de tubulações;  

o) verificar a parte interna dos reservatórios de água; 

p) efetuar a limpeza da câmara de extinção de arco dos contatores e chaves magnéticas; 

q) verificar o alinhamento e a pressão dos contatores e chaves magnéticas; 

r) efetuar teste de isolação dos contatores e chaves magnéticas; 

s) realização de limpeza geral do quadro de comando e dos relés; 
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t) lubrificar as partes móveis do quadro de comando dos relés; 

u) verificar o sistema de aterramento; 

v) realizar medição da resistência de terra; 

w) verificar a capa do isolamento e a temperatura dos fios e cabos; 

x) lubrificar as partes mecânicas móveis dos disjuntores; 

y) efetuar teste de isolação dos disjuntores, dos isoladores e dos TCs; 

z) realizar limpeza dos contatos e câmaras de extinção de arco dos disjuntores; 

aa) verificar a pressão e o alinhamento dos contatos dos disjuntores. 

 

16. APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 

Todos os aparelhos, louças, metais e acessórios sanitários (do item 16.1 à 16.16), serão instalados com maior 

esmero e em restrita observância às indicações da Fiscalização e do fabricante.  

Antes de iniciar os serviços de instalação, a CONTRATADA deverá submeter à aprovação da Fiscalização os materiais 

a serem utilizados. O encanador deverá proceder a locação das louças de acordo com pontos de tomada de água e esgoto. 

Nessa atividade, deverá ser garantido que nenhuma tubulação se conecte à peça de maneira forçada, visando impedir 

futuros rompimentos e vazamentos. 

Após a locação, deverá ser executada a fixação da peça. Todas as louças deverão ser fixadas, seja através de 

chumbação com argamassa, traço 1:3, seja com a utilização de parafusos com buchas. 

A seguir, deverá ser efetuado o rejuntamento entre a peça e a superfície à qual foi fixada com a utilização de 

argamassa de cimento branco, com ou sem a adição de corantes. 

 

Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir a sua fácil limpeza e/ou substituição. 

O encanador deverá proceder a remoção de todos os resíduos de argamassa, concreto ou outros materiais que 

porventura estejam presentes nas roscas e conexões das tubulações às quais serão conectados os metais sanitários. Deverá, 

também, proceder uma verificação visual quanto a possíveis obstruções nas tubulações e removê-las quando for o caso. 

 Nas conexões de água deverá ser utilizada a fita vedarosca. Sua aplicação deverá ser efetuada com um mínimo de 

02 voltas na conexão que possuir a rosca externa, sempre no mesmo sentido de giro para acoplamento. 

Nas conexões de esgoto deverá ser utilizado o anel de borracha, fornecido pelo fabricante da peça, visando a 

estanqueidade da ligação. 

 

 

17. SERRALHERIA 

Os serviços técnicos especializados em serralheria (do subitem 17.1 à 17.7) serão utilizados de acordo com 

recomendações descritas a seguir.  

O soldador/serralheiro deverá ser capaz de executar serviços de corte a gás, de soldagem pelos processos a gás 

oxicombustível e a arco com eletrodos revestidos, bem como determinar as variáveis de soldagem (tipo e diâmetro do 

eletrodo ou do maçarico; material de adição; tipo, polaridade e valor da corrente de soldagem; tensão e comprimento do 
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arco; velocidade de soldagem; técnicas de manipulação do eletrodo e de maçarico; sequências de deposição e soldagem; 

pressões de trabalho; caráter da chama). 

Os serviços consistem, ainda, nas seguintes atividades: 

a) soldar peças e partes de estruturas; 

b) soldar e costurar tubulações, chapas e outros componentes metálicos; 

c) executar serviços de serralheria de reparos e adaptações em elementos de chapas, tubos, suportes e outros 

componentes metálicos, tais como grades, alambrados, portões etc.; 

d) executar cortes a gás oxicombustível. 

e) executar serviços em aço e ligas (serralheria e soldagem), e em alumínio (serralheria); 

f) realizar manutenção de alambrados (soldagem, amarração, adaptação); 

g) realizar manutenção de portões metálicos, incluindo substituição ou lubrificação de roldanas ou pinos 

deslizantes, das caixas de roldanas e trilhos, etc. 

h) realizar manutenção em portas metálicas e tampas de alçapão; 

i) realizar manutenção nos suportes de correntes e nestas; 

j) efetuar desmontagem e montagem de estruturas metálicas. 

Observações: 

(1) As consumíveis varetas de metal de adição e varetas de eletrodo revestido serão os mais adequados para 

cada caso e uso em soldagem a gás oxicombustível e soldagem a arco com eletrodo revestido, segundo as classificações 

AWS_A_5.XX, NBR10614/ABNT, e especificações da NBR10616/ABNT, principalmente. 

(2) Serão instaladas, preferencialmente, roldanas de Nylon, sempre que tecnicamente possível. 

 

 

18. ELEMENTOS DE ESCOLA 

18.1 BALCAO DE ATENDIMENTO C/ARMARIO SEM P.DE ENROLAR-1,5X0,9M(DET.7) 

Deverão ser realizados balcões de atendimento com armário sem porta de correr, de acordo com especificações e 

recomendações da Fiscalização, os materiais utilizados deverão possuir origem idônea e serem desempenados.  

No recebimento deve-se conferir se há marcas e defeitos que impossibilitem a sua utilização. 

 

18.2 BANCO EM CONCRETO C/2 MOD.2,75X0,4M (DET.12) 

A execução do banco em concreto deverá seguir os procedimentos padrões para os itens descritos a seguir. 

 Retirada de entulho - manualmente (incl. caixa coletora) 

 Escavação manual até 1,50m de profundidade; 

 Fundação corrida/bloco com pedra preta arg. no traço 1:8; 

 Concreto armado p/ calhas e percintas; 

 Alvenaria tijolo de barro a cutelo; 

 Aplicação de chapisco de cimento e areia no traço 1:3; 
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 Aplicação de reboco com argamassa 1:6: Adit. Plast., sobre chapisco; 

Todos os serviços descritos anteriormente devem ser realizados por profissionais habilitados, com o uso de 

materiais e métodos adequados para cada serviço. 

 

18.3 BANCO EM MADEIRA DE LEI C=1,8M, L=0,4M E H=0,4M 

Deverão ser executados bancos em madeira de lei com comprimento de 1,80 metros, largura e altura de 0,40 

metros, de acordo com especificações e recomendações da Fiscalização, os materiais utilizados deverão possuir origem 

idônea e serem desempenados.  

No recebimento da madeira de lei deve-se conferir se há marcas e defeitos que impossibilitem a sua utilização. 

 

18.4 PRATELEIRAS EM MAD. DE LEI (L= 0,3M; E= 3CM) 

Deverão ser realizados balcões de atendimento com armário sem porta de correr, de acordo com especificações e 

recomendações da Fiscalização, os materiais utilizados deverão possuir origem idônea e serem desempenados.  

No recebimento deve-se conferir se há marcas e defeitos que impossibilitem a sua utilização. 

18.5 TELA DE ARAME GALV.FIO 12#2" FIX.C/CANT.DE FERRO (S/MURO) 

Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes da tela de arame galvanizado. 

Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabão, 

ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber 

tratamento anticorrosivo composto de zinco. 

As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 

Antes de aplicação da pintura, toda superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada. 

 

19. ELEMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE 

19.1 BATE MACA EM MOGNO ENCERADO - L=30CM 

As peças devem ser cortadas de acordo com as medidas do local de aplicação; 

Utilizando a própria base de fixação como gabarito, executa-se as furações na altura desejada, respeitando a 

distância máxima de 30 cm entre os pontos de fixação. 

Deve-se observar a posição correta de instalação da base. A parte superior serve para encaixar o protetor e a 

inferior para garantir o travamento do protetor de parede. 

A fixação dos terminais esquerdo e direito deve ser realizada juntamente com a fixação do perfil base; 

Para o acabamento dos cantos externos 90˚, deve-se fixar o cotovelo reto 90˚ no perfil base antes de colocar o 

protetor de parede; 

Para concluir a instalação, o perfil protetor de parede deve ser pressionado contra a base de fixação, que deve estar 

com os terminais fixos. Deve-se encaixar a parte superior na base e pressionar o protetor contra a base até que um “clic” o 

posicione na configuração correta. 
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20. ELEMENTOS ESPORTIVOS 

20.1 EQUIPAMENTO COMPLETO P/ QUADRA DE ESPORTES 

20.2 TABELA EM MAD. LEI P/ ARO DE BASQUETE 

Deverão ser realizados reparos e substituição de equipamentos completos para quadra de esportes de acordo com 

necessidade ou quando recomendados pela Fiscalização, após vistoria de inspeção predial e conforme especificado em 

ordem de serviço. Os materiais utilizados na execução deverão ser de origem idôneas e aprovados pela Fiscalização. 

Os equipamentos necessários para execução deste subitem serão: 

 Trave metálica para futebol de salão; 

 Poste metálico para rede de vôlei; 

 Suporte metálico para basquete com aro; 

 Retirada de entulho - manualmente (incluso caixa coletora); 

 Tabela em madeira de lei para aro de basquete. 

Na execução dos itens metálicos, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes dos 

tubos, barras e chapas. 

Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabão, 

ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber 

tratamento anticorrosivo composto de zinco. 

As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 

Antes de aplicação da pintura, toda superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada. 

As tabelas de basquete deverão ser realizadas em madeira de Lei, desempenadas, em medidas oficiais, acabamento 

final em pintura com esmalte sintético, alto brilho da seguinte forma: 

k) Lixamento preliminar a seco, com lixa nº 01 e limpeza de pó resultante. 

l) Aparelhamento com uma demão de fundo selador impermeabilizante. 

m) Aplicação geral de massa à óleo própria para madeiras. 

n) Lixamento a seco e limpeza do pó resultante com pano seco. 

o) Duas demãos (ou mais) de tinta esmalte sintético, em toda sua extensão 

 

21. PEQUENAS OBRAS 

21.1 CASA DE BOMBA - 1,20X0,80M; H = 0,80M 

A execução da casa de bomba deverá seguir os procedimentos padrões para os itens descritos a seguir. 

 Locação da obra a trena; 

 Escavação manual até 1,50m de profundidade; 
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 Fundação corrida/bloco com pedra preta arg. no traço 1:8; 

 Baldrame em concreto ciclópico com pedra preta, incluso forma; 

 Concreto armado Fck=18 MPA com forma madeira branca; 

 Alvenaria tijolo de barro a cutelo, para execução de paredes da edificação; 

 Impermeabilização de lajes e calhas, com Igolflex e Sika1; 

 Portão de ferro 1/2" com ferragens, inclusa pintura anti-corrosiva; 

 Aplicação de chapisco de cimento e areia no traço 1:3 nas paredes; 

 Aplicação de reboco com argamassa 1:6 Adit. Plast., sobre chapisco; 

 Camada impermeabilizadora e=10cm com pedra preta, incluso Sika 1; 

 Cimentado liso e=2cm traço 1:3; 

 Pintura PVA para paredes internas sem superfície preparada; 

 Pintura PVA para paredes externas sem superfície preparada; 

 Pintura esmalte sobre grade de ferro (superfície aparelhada) 

Todos os serviços descritos anteriormente devem ser realizados por profissionais habilitados, com o uso de 

materiais e métodos adequados para cada serviço. 

 

21.2 PASSARELA COBERTA C/TELHAS DE BARRO (COM PILAR 6"X3") 

A passarela coberta será executada a partir dos itens descritos a seguir. 

 Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m aparente; 

 Peça em madeira de lei 5"x2" 4 m aparente; 

 Escavação manual até 1,50m de profundidade; 

 Aterro com material fora da obra, incluso apiloamento; 

 Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg. no traço 1:8; 

 Baldrame em concreto ciclópico com pedra preta, inclusa forma; 

 Cobertura em Telha Plan; 

 Encaibramento e ripamento; 

 Camada impermeabilizadora e=10cm c/pedra preta, incluso Sika 1; 

 Cimentado liso com junta de madeira; 

 Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado. 
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Todos os itens descritos anteriormente devem ser realizados por profissionais habilitados, com o uso de materiais e 

métodos adequados para a execução da passarela. 

21.3 RESERVATORIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO CAP.=10.000LTS-H=8.83M 

O reservatório elevado em concreto armado será executado a partir dos itens descritos a seguir. 

 Locação da obra a trena; 

 Escavação manual até 1,50m de profundidade; 

 Reaterro compactado; 

 Lastro de concreto magro com seixo; 

 Forma com madeira branca; 

 Desforma; 

 Armação para concreto; 

 Concreto com seixo Fck= 15 MPA (incluso preparo e lançamento); 

 Alvenaria tijolo de barro a cutelo; 

 Elemento vazado 1/2 tijolo 15x15x10cm; 

 Impermeabilização de reservatórios, com Igol A e Sika 1; 

 Portão de ferro 1/2" com ferragens, inclusa pintura anti-corrosiva; 

 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3; 

 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast; 

 Camada impermeabilizadora e=10cm c/pedra preta, incluso Sika 1; 

 Cimentado liso com junta plástica; 

 Calçada (incl. alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca); 

 PVA interna sem superfície preparada; 

 PVA externa sem superfície preparada; 

 Esmalte sobre grade de ferro, superfície aparelhada; 

 Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) até 200W; 

 Interruptor 1 tecla simples (sem fiação); 

 Tomada 2P+T 10A (sem fiação);  

 Luminária com 1 lâmpada fluorescente 16W (sem fiação) 

 Tampa em chapa ferro galvanizado. 3/16" 
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 Escada de marinheiro s/ proteção 

Todos os itens descritos anteriormente devem ser realizados por profissionais habilitados, com o uso de materiais e 

métodos adequados para a execução do reservatório elevado. 

 

21.4 TORRE EM CONC.ARMADO P/ CX.D'AGUA H=6,0M-BASE 2.0X2.0M 

A torre em concreto armado para caixa d’água será executada a partir dos itens descritos a seguir. 

 Escada tipo marinheiro s/ proteção 

 Retirada de entulho – manualmente, incluso caixa coletora 

 Escavação manual até 1.50m de profundidade 

 Bloco em concreto armado para fundação (incl. forma) 

 Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. Branca 

 Alvenaria tijolo de barro a cutelo 

 Elemento vazado 1/2 tijolo 15x15x10cm 

 Aplicação de Igol A sobre conc./alv. (3 demãos) 

 Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) 

 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 

 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. 

 Camada impermeabilizadora e=10cm c/pedra preta (incl. Sika 1) 

 Cimentado liso e=2cm traço 1:3 

 Pintura PVA para paredes internas sem superfície preparada; 

 Pintura PVA para paredes externas sem superfície preparada; 

 Pintura esmalte sobre grade de ferro (superfície aparelhada) 

Todos os itens descritos anteriormente devem ser realizados por profissionais habilitados, com o uso de materiais e 

métodos adequados para a execução da torre em concreto armado. 

22. DIVERSOS 

22.1 EXTINTOR DE INCENDIO CO2-6KG 

Os serviços de inspeção, manutenção de extintores de incêndio do tipo CO2 deverão ser realizados de 

conformidade com a Norma NBR 12962, que especifica os seguintes níveis de manutenção: 
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Manutenção de primeiro nível 

Manutenção geralmente efetuada no ato da inspeção por profissional habilitado, que pode ser executado no local 

onde o extintor está instalado, não havendo necessidade de removê-lo para oficina especializada. Consiste, basicamente, em 

efetuar: 

a) limpeza dos componentes aparentes; 

b) reaperto de componentes roscados que não estejam submetidos à pressão; 

c) colocação do quadro de instrução; 

d) substituição ou colocação de componentes que não estejam submetidos à pressão por componentes 

originais; 

e) conferência por pesagem da carga de cilindros carregados com dióxido de carbono. 

Manutenção de segundo nível 

Manutenção que requer execução de serviços com equipamento e local apropriado e por profissional habilitado. 

Consiste, basicamente, em efetuar: 

a) desmontagem completa do extintor; 

b) verificação da carga; 

c) limpeza de todos os componentes; 

d) controle de roscas; 

e) verificação das partes internas e externas, quanto à existência de danos ou corrosão; 

f) regulagem de componentes, quando necessária, por outros originais; 

g) regulagem das válvulas de alívio e/ou reguladores de pressão, quando houver; 

h) ensaio de indicador de pressão, conforme a Norma NBR09654; 

i) fixação dos componentes roscados com torque recomendado pelo fabricante, quando aplicável; 

j) pintura conforme o padrão estabelecido na Norma NBR 07195 e colocação do quadro de instruções quando 

necessário; 

k) verificação da existência de vazamento; 

l) colocação do lacre, identificando o executor. 

A manutenção de segundo nível poderá ser realizada por empresa especializada, sob supervisão e responsabilidade 

da CONTRATADA. 

Manutenção de terceiro nível ou vistoria 

Processo de revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos. 

A manutenção de terceiro nível deverá ser realizada por empresa especializada, sob supervisão e responsabilidade 

da CONTRATADA. 

22.2  CAIXA P/ AR CONDICIONADO 

Serão fornecidas e instaladas caixa para ar condicionado, com as dimensões conforme indicado pela Fiscalização. 

Deverão possuir origem idônea. No recebimento deve-se conferir se há marcas e defeitos que impossibilitem a sua utilização. 

 

22.3  ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA EM ALUMÍNIO 

Execução  
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Ao retirar o espelho na fábrica sempre confira a parte de trás e a da frente, para ver se não tem nenhum tipo de 

risco, confira as quinas para ver se não estão trincadas. 

Ao descarregar é sempre importante proteger o espelho, não colocando ele em contato com o piso/cerâmica. 

Na instalação do espelho: passe uma fita crepe nos quatro cantos do espelho para protegê-lo. 

Caso a ponta do espelho raspe na parede, sem a fita pode trincar o bisotê – principalmente se o piso for de 

cerâmica ou porcelanato. 

Vale dizer que o espelho com bisotê fica muito fino, a maioria dos espelhos são fabricados em 4mm, dependendo 

do tamanho. 

Com o bisotê nas bordas, o espelho acaba ficando com menos de 3mm, fazendo com que qualquer batida o quebre. 

Deve-se evitar colocá-lo em posição de frente a janela para que não haja ofuscamento de luz e também em áreas 

externas por conta da umidificação o que pode enferrujar o espelho. 

22.4  LIXEIRA EM TELA MOEDA 

 A estrutura do cesto da lixeira será inteiramente em estrutura metálica, para isso serão utilizados tubo de aço preto sem 
costura, conexão soldada, DN 50mm (2”) e lixeira em tela moeda. 

Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes da tela de arame galvanizado. 

Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou 
qualquer contaminante (recomenda-se limpeza mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber tratamento anticorrosivo 
composto de zinco. 

As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 

Antes de aplicação da pintura, toda superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada. 

22.5  TAMPO EM GRANITO VERDE UBATUBA 

As bancada, rodabanca e testeira serão em granito verde Ubatuba ou similar polido, na espessura de 2 cm. As bancadas 
deverão ser chumbadas 2cm em cada lado na alvenaria e ainda ser apoiadas e cantoneiras “L” de ferro 1”x1”x1/4” (no mínimo 2 
cantoneiras por bancada).  

As cantoneiras de ferro serão chumbadas 5cm na alvenaria (no sentido transversal em relação a bancada) e ter comprimento 
de apoio de no mínimo ¾ da profundidade da bancada. As cantoneiras serão fixadas as bancadas por meio de aplicação de massa adesiva 
plástica preta Iberê ou similar. 

22.6  VENTILADOR DE TETO 

Para realizar a instalação, procure um profissional especializado para a tarefa; 

Antes de iniciar a instalação, desligue a chave geral, verifique a tensão da rede e identifique os fios elétricos : terra, neutro e 
fase; 

Durante a instalação, não segurar o aparelho apenas pelos fios. 

Nunca misture pás de modelos ou de fabricantes diferentes. Se tiverem pesos diferentes, o ventilador pode desbalancear e 
alguma peça se soltar. 

Verifique se as pás estão bem fixadas à carcaça. 

Atenção na instalação: o local de fixação do ventilador de teto deve suportar uma carga mínima de 25 kg. 
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As pás do ventilador de teto deverão estar em uma altura igual ou superior a 2,3 m acima do piso e a uma distância mínima de 
0,5 m das paredes lustres e móveis altos . 

Observar se o curso de abertura e fechamento de portas, janelas e portas de armários não irão coincidir com o raio de atuação 
das pás. 

Caso o ventilador de teto pare de funcionar por qualquer motivo, deverá ser desligado pelo interruptor e consultada a assistência técnica. 

O desligamento do ventilador deve ser incorporado à fiação fixa se não houver outro meio de desligamento (em caso de ligação 
bifásica, instalar disjuntor bipolar ou outro dispositivo que possibilite o desligamento completo do aparelho) 

 

23. URBANIZAÇÃO 

23.1  MURO EM ALVENARIA,REBOCADO E PINTADO 2 FACES(H=2.0M) 

Alvenaria  

As alvenarias de fechamento serão executadas com tijolos cerâmicos furados na horizontal 9x19x19cm, (espessura 9 cm), 
assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não peneirada), preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme, 

assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, revestidas conforme especificações do projeto.  

As alvenarias de fechamento serão executadas com blocos cerâmicos com as seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

 Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 

 Desvio de esquadro: ± 3mm; 

 Empenamento: ± 3mm; 

O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto Arquitetônico. 

Chapisco 

Materiais: Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) para contrapiso e preparo manual; Cimento Portland CP II-32 – 
adicionado à emulsão polimérica diluída para o preparo da base; Adesivo para argamassas e chapisco – emulsão polimérica PVA a ser 
diluída em água na proporção indicada pelo fabricante. 

Execução: Limpar a base, incluindo lavar e molhar; Definir os níveis do contrapiso; Assentar taliscas; Camada de aderência: 
aplicar o adesivo diluído e misturado com cimento; Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e compactação, 
definição preliminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente; Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou 
alisado. 

Emboço 

Argamassa de cimento, cal e areia média, preparo previsto é manualmente, e espessura média real de 25 mm de emboço. 

Execução:  

 Taliscamento da base e Execução das mestras. 

 Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 

 Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 

 Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso. 

 Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
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Pintura 

No muro deverá ser pintado com tinta látex PVA, sem superfície preparada. 

 A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de 
secagem ao ar. O Tempo de secagem será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final para 
ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre 
reboco.  As ferramentas de aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e ferramentas, imediatamente 
após o uso, deverão ser limpos com agua em abundancia, recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o 
máximo de uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com detergente à base de amônia e água a 5%, ou com 
solvente específico. As tintas serão rigorosamente agitadas dentro das latas. 

 

23.2  REASSENTAMENTO DE BLOKRET (INCL. AREIA E REJUNTAMENTO) 

Serviços Preliminares 

Alguns serviços preliminares devem estar prontos antes de assentar o piso intertravado, são eles: 

Subleito tratado; 

Base tratada (geralmente em bica corrida); 

Ensaios de compactação Proctor Normal dentro da especificação de projeto. 

Passo a passo de como assentar o piso: 

1º. Colchão de areia 

O pavimento intertravado é assentado sobre um colchão de areia. Este colchão deve ter altura entre 4,0 cm e 8,0 cm. Quanto 
melhor estiver a base, mais fino ficará o colchão de areia. Esse colchão pode ser de areia de dreno para assentamento de pavimento 
(mais barata), ou areia comum, ou pó de pedra (mais cara).  

O colchão de areia deve ser mestrado com a utilização de tubos de ferro 3/4” ou barras de ferro de seção quadrada. Feitas as 
mestras sarrafeie a areia com a régua de alumínio ou rodo de alumínio. 

2º. Definição do alinhamento 

O alinhamento do pavimento geralmente é paralelo ao meio fio da rua a ser calçada, ou na longitudinal da rua, para que as 
peças de intertravado fiquem perpendiculares (90°) com o meio-fio, travando todo o pavimento. Puxe uma linha bem esticada para 
definir o alinhamento. 

3º. Assentar bloquetes da mestra 

Ao longo do alinhamento definido no passo anterior assente os blocos intertravados definindo assim a mestra. Feito isso você 
já pode retirar a linha. 

4º. Assentamento dos bloquetes 

Comece assentando os bloquetes da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o arremate junto ao 
meio-fio para fazer depois. 

Descarregue os bloquetes o mais próximo possível do local de assentamento. 

Utilize um carrinho paleteira para movimentar os paletes de intertravado para que eles fiquem mais próximo do local de 
assentamento; 

5º. Salgar o Piso 
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Salgue todo o piso assentado espalhando areia sobre toda a sua superfície. Essa areia é a mesma utilizada para o colchão. Essa 
areia irá penetrar por todas as juntas que existem entre um bloquete e outro. 

6º. Compactar o piso 

Todo o pano de intertravado assentado e salgado deve, no final do dia, ser compactado ou batido. Com uma placa vibratória 
CM-13 bata todo o piso para que ele termine de assentar sobre o colchão de areia e as juntas entre um bloquete e outro também se 
acertem. 

7º. Arremates de cantos 

Após assentar um pano grande de intertravado é hora de fazer os arremates dos cantos. Risque os bloquetes para que eles se 
encaixem nos cantos. Em seguida corte-os com uma guilhotina ou uma serra Clipper de mão (portátil). São os arremates junto ao meio-
fio que vão travar todo o piso. 

Macete 05: Os pedacinhos pequenos não conseguem arrematar o piso com qualidade, assim, preencha os pequenos espaços 
com concreto ao invés de pedacinhos de bloquete intertravado. Não preencha com areia. 

Macete 06: Evite transitar com carros e máquinas sobre o piso que não estiver travado. 

8º. Varrição e limpeza 

Terminado o assentamento faça a varrição do excesso de areia que ficou sobre o piso e recolha os pedaços de piso e paletes 
que ficaram no local. 

Normas Técnicas de Referência 

NBR 15.953:2011 – Pavimento intertravado com peças de concreto — Execução 

 

23.3  MASTRO EM FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO-3 UN(DET.22) 

Fornecimento e instalação mastro em fo.go de aço cônico, continuo, reto. Instalado, conforme projeto.  

Tratamento por galvanização a fogo, conforme norma NBR-6323. 

A fixação dos mastro pode ser através de flange com chumbadores ou engastados no solo. 

Acabamento: galvanizado a fogo e a pedido, pintado na cor desejada. 

O mastro Cônico Contínuo é fabricado em chapa de aço SAE 1010/1020 dobrada em prensa no formato de cone de seção 
circular com solda longitudinal por processo automático. 

O diferencial na sua característica construtiva está na estética, maior resistência mecânica, mais leve e menor área de arraste 
em relação à força do vento. 

Pode ser fabricado com sistema de encaixe do tipo sobreposto por pressão (Slip Joint), de fácil montagem. É necessário o uso 
de guincho manual do tipo Tifor, para garantir o encaixe. 

A base de concreto ciclópico terá resistência mínima de Fck 10 Mpa e será executado de modo a preencher de uma única vez 
toda a extensão delimitada pelas formas, não se admitindo concretagem segmentada em seu sentido transversal. 

As pedras de mão que compõe o concreto não devem ter diâmetros maiores que 15 cm sendo as mesmas dispostas de 
maneira ordenada dentro das formas, evitando-se seu acumulo ou falta de espaçamento, o que prejudicaria a resistência da peça. 

A proporção de pedras de mão é de 30% do volume total do concreto e as mesmas devem estar molhadas e envoltas por uma 
espessa camada de concreto antes de serem adicionadas as formas. 

23.4  PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA) 
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Para o plantio de grama é necessario que seja preparado o solo para receber a terra vegetal antes do plantio de grama e outras 
plantas. O local de plantio deve estar devidamente adubado e nivelado. 

A terra vegetal devidamente preparada, deverá ser fornecida nas áreas de plantio, previamente limpas e niveladas, devendo 
seu espalhamento ser efetuado por enxadão, até atingir a cota de plantio, cota esta, no mínimo 0.05 m (cinco centímetros) abaixo da cota 
final de projeto. 

Tal medida se faz necessária para evitar que a terra ali contida, escorra pelas paredes das jardineiras, quando das regas ou 
chuvas, sujando-as, bem como ao piso circundante. 

A acidez do solo, deverá ser verificada, mediante análises laboratoriais especializadas, cujos resultados deverão ser fornecidos à 
FISCALIZAÇÃO, juntamente com os esclarecimentos referentes às correções que se fizerem necessárias. 

No momento da plantação abrir um buraquinho e colocar a muda, sempre com espaço de 20 cm entre uma e outra. 

 

24. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICAS 

As instalações telefônicas e lógicas (do subitem 24.1 à 24.47) serão utilizados de acordo com recomendações 

descritas a seguir. 

A) SERVIÇOS ESPECÍFICOS 

Os serviços consistem nas seguintes atividades: 

a) realizar mudança de pontos telefônicos, mediante troca de conexão no armário de telecomunicações da rede 

estruturada, onde houver, ou caso não seja possível, mudança de rede interna, mediante jampeamento no DG COOK; 

b) realizar remanejamento de pontos de telefonia, o qual consiste no deslocamento e instalação do 

cabeamento e da tomada existentes, do ponto atual para o novo ponto com reaproveitamento de material; 

c) realizar instalação de pontos de telefonia, o qual consiste no lançamento de cabo tipo CCI apropriado 

(simples, duplo, etc.), a partir dos quadros de distribuição (QDs) existentes em cada pavimento (rede horizontal ou vertical), 

incluindo a instalação de tomada padrão RJ-11, jampeamento necessário nos QDs do pavimento e a indicação da numeração 

da rede interna utilizada; 

d) realizar jampeamento dos pares de rede interna instalados no DG COOK, localizado na sala da central 

telefônica no subsolo, com utilização de fio jumper e a indicação da numeração utilizada; 

e) efetuar substituição de cabeação telefônica defeituosa; 

f) efetuar conserto de telefone analógico decádico padrão TELEBRÁS; 

g) realizar remanejamento de aparelhos telefônicos, fax-símile ou seus acessórios (monofone etc.), conforme 

ordem da FISCALIZAÇÃO. 

 

B) SALA DA CENTRAL TELEFÔNICA 

Os serviços consistem nas seguintes atividades: 

a) verificar se a iluminação, refrigeração e alimentação de energia na sala da central telefônica estão 

funcionando perfeitamente, caso contrário, informar à FISCALIZAÇÃO. 

b) efetuar limpeza completa da sala e dos equipamentos, mediante a utilização de aspirador de pó. 

 

C) INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS 

Os serviços consistem nas seguintes atividades: 
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a) verificar a rede horizontal; 

b) efetuar testes de resistência ôhmica; 

c) realizar limpeza dos armários (DG) secundários; 

d) verificar as conexões quanto a folgas nos blocos terminais BL-10. 

 

D) CABEAMENTO ESTRUTURADO, CERTIFICAÇÃO E DUTAMENTO DA REDE LÓGICA 

Serviços técnicos especializados em cabeamento estruturado. O padrão técnico deverá seguir as normas técnicas EIA/TIA 

568-A e ISO 11801. Os pontos remanejados e os novos pontos deverão ser certificados, conforme as normas citadas. 

Os serviços consistem basicamente nas seguintes atividades: 

a) efetuar manutenção e a ampliação da rede lógica; 

b) realizar remanejamento de pontos de rede lógica conforme projeto fornecido pela FISCALIZAÇÃO da 

CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá providenciar o fornecimento, o lançamento e a conectorização de cabos, o 

fornecimento e montagem de eletrodutos e outros acessórios em conformidade com a estrutura da rede, caso o trabalho 

exija; 

c) efetuar instalação de novos pontos da rede lógica conforme projeto fornecido pela FISCALIZAÇÃO da 

CONTRATANTE, incluindo todo o material necessário, como cabos, conectores, suportes, eletrodutos. 

 

25. LIMPEZA FINAL 

25.1 LIMPEZA DE CALHAS (0,4X0,3M) 

Execução 

 Devem ser removidos galhos, folhas e outras sujidades soltas. Utilizando luvas específicas para o tipo de serviço. É 

possível também utilizar uma colher plástica ou pá de jardim para limpar a calha; 

 Todos os resíduos sólidos devem ser colocados em um saco de lixo, pois isso evita que a calha entupa logo depois da 

limpeza; 

 Utilizando a mangueira, enxágue a calha e confirme se ela não está entupida. Essa etapa serve para desobstruir a calha, 

remover os resquícios de sujidade e verificar se a água está escoando normalmente. 

 Espalhar soda cáustica diluída por toda a calha, especificamente nos dutos de descida para desobstrução; 

 Enxaguar com água corrente; 

 

25.2 LIMPEZA DE PISOS CERAMICOS OU PASTILHA 

A limpeza deverá ser realizada utilizando soda caustica ou acido muriatico, de acordo com recomendações descritas a 

seguir. 

 Caso existam respingos de tinta, retirar com auxílio de uma espátula; 

 Espalhar o ácido diluído por toda o piso ou parede utilizando esponja para remoção da sujeira; 
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 Enxaguar com água; 

 Secar a parede com pano. 

 

25.3 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA 

O recebimento da obra somente será efetivado quando for constatado pela contratante, que a mesma encontra-se limpa, livre 

de resíduos, acessos desobstruídos, botafora perfeitamente espalhado e nivelado. 

Na limpeza final deverá ser removida qualquer sujeira ou mancha que existirem, tendo para isso que a Contratada use produtos 

e ferramentas adequadas e mão de obra orientada e treinada para este tipo de serviço. 

Utilizando sempre materiais adequados para cada tipo de serviço, (flanelas, pano de chão, álcool, detergentes, sabão, vassoura, 

rodo, etc.), os acessórios, escadas de madeira e metálicas, andaimes e outros deverão ter as extremidades em contato com os pisos e 

paredes totalmente protegidos com tecidos e ou borrachas. 

As limpezas das paredes e tetos serão executadas, com espanadores e panos seco para retirada de poeira. Caso persista alguma 

mancha ou marcas, serão repintadas sem deixar emendas na pintura. 

Os pisos cimentados deverão ser varridos, para retirar a sujeira solta e com auxílio de espátula retirar os materiais aderidos. 

Depois da varredura, lavar a superfície com sabão neutro e escovão. 

Se persistirem algumas manchas, lavar toda a superfície com ácido clorídrico na proporção 1:10 (ácido clorídrico, água) e 

escovão. Retiradas às manchas, lavar novamente o piso usando sabão neutro. 

Nas esquadrias verificar a existência de manchas e respingos de tintas nas ferragens, se caso afirmativo removê-las com 

solvente apropriado, sem danificar a pintura da esquadria e em seguida limpar com pano úmido. 

 

25.4 RASPAGEM, CALAFET. E ENCERAMENTO DE PISOS EM MADEIRA 

Descrição 

Limpeza, raspagem mecânica e manual, calafetação dos pisos. 

Acabamento com aplicação de cera ou verniz à base de resina uréia-formol (Sinteko), conforme especificado no projeto. 

Aplicação 

Em pisos de tábuas ou tacos de madeira. 

Execução 

 A superfície deve ser limpa, umedecida e raspada à máquina com lixa grossa e média. 

 As juntas são limpas e calafetadas com massa de calafetação, utilizando o pó do lixamento. 

 Iniciar a aplicação do verniz com uma queimada, utilizando rodo de borracha. 

 Após a secagem da queimada, deve-se lixar manualmente o piso, com lixa 120 ou 150. 

 Remover rigorosamente o pó, com auxílio de vassoura de pelos ou de preferência aspirador de pó. 

 Aplicar a segunda demão do verniz. 

 O intervalo de tempo máximo entre as demãos não deve ultrapassar 24 horas. 

 Após a aplicação do verniz, não transitar sobre o piso durante os primeiros 4 dias. 
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 Não utilizar produtos químicos à base mineral (petróleo) na limpeza. 

 Durante os 30 primeiros dias após a aplicação do verniz utilizar apenas pano seco ou vassoura para limpeza, sem 

utilização de pano úmido. Após 30 dias, a limpeza poderá ser feita com vassoura ou pano úmido, e no caso de sujeira de difícil remoção 

ou gorduras, utilizar água com detergente. 

 

25.5 REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO/PISO CERAMICO C/ CIMENTO BRANCO 

Execução 

Para a execução do rejuntamento, é preciso saber que o produto deve ser aplicado, no máximo, 1 hora após o início da 

mistura. 

Antes de rejuntar, a superfície do revestimento deve ser molhada levemente com água limpa. Isso tornará o processo de 

aplicação do rejunte mais fácil e o revestimento mais limpo. Em dias quentes e/ou com presença de vento, esse umedecimento é 

indispensável. 

Depois disso, o rejunte para porcelanato pode começar a ser aplicado, com o auxílio de uma desempenadeira de borracha 

aproximadamente a 45º da superfície na diagonal das juntas, utilizando a pressão adequada para assegurar que o rejunte se una ao 

substrato. 

Após a aplicação, remova o máximo possível do excesso do rejunte da superfície do revestimento. Deixe o produto curar 

durante aproximadamente 20 minutos. Com o auxílio de esponja umedecida em água, comece a limpar a superfície com movimentos 

circulares. 

Repita essa operação até que as juntas fiquem lisas e no mesmo nível das bordas do revestimento (trocando a água 

durante essa operação, mantendo-a sempre limpa. A recomendação, aqui, é rejuntar toda a área de uma só vez. Pois a variação das 

condições climáticas durante a secagem do rejunte podem alterar a tonalidade final do produto. 

Cura 

A cor do rejunte para porcelanato ocorre a 25ºC, mas essa temperatura pode variar, de acordo com as condições climáticas 

do local onde se encontra o piso. Além disso, existem alguns outros fatores que influenciam diretamente nas características do 

rejunte. Principalmente na variação da tonalidade e resistência. 

Entre os principais podemos citar a mistura inadequada (parcial) dos três componentes do produto, a adição de água, as 

técnicas de acabamento, as condições desiguais de secagem, as sujeiras nas juntas e a umidade da base 

Normas adotadas; 

– NBR 13753: Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante; 

– NBR 13754: Revestimento de parede internas com placas cerâmicas com utilização de argamassa colante; 

– NBR 13755: Revestimento de piso paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa 

colante 

 

25.6 RESINA P/ PISO EM KORODUR 
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Para realizar a aplicação de resina acrílica em piso industrial (Korodur) é preciso que o piso onde será feita a 

aplicação esteja extremamente limpo, seco, livre de contaminantes e de óleo e graxas, principalmente nas regiões onde 

serão feitas as pinturas das faixas de demarcação. 

O tempo de secagem da aplicação de resina acrílica em piso industrial (Korodur) pode variar entre 15 minutos (livre 

de pegajosidade) e uma hora (à pressão). O tempo mínimo para intervalos de mãos após a aplicação de resina acrílica em 

piso industrial (Korodur) é de uma hora, enquanto o tempo máximo pode chegar até 48 horas. É muito importante que esses 

intervalos sejam respeitados para a melhor produtividade da aplicação de resina acrílica em piso industrial ou em outros 

tipos de pisos. 

Armazenagem da resina acrílica 

Após a aplicação de resina acrílica em piso industrial ou em outros tipos de piso é comum sobrar um pouco da 

resina acrílica. Esse material que sobrou pode ser guardado para uso futuro, no entanto, alguns cuidados devem ser 

tomados. 

O prazo máximo recomendado para armazenagem não deve ultrapassar 18 meses. Também é importante que esse 

produto seja guardado em um local que seja abrigado, seco e arejado e que a temperatura máxima desse lugar não passe dos 

40°C. 

Cuidados ao realizar a Aplicação de resina acrílica em piso industrial 

Ao realizar a aplicação de resina acrílica em piso industrial é importante que a pessoa que for fazer a aplicação 

tenha a consciência de que ela está mexendo com um material inflamável. Por isso a aplicação de resina acrílica em piso 

industrial deve se manter longe de chamas e faíscas. Também é necessário que essa pessoa se assegure que haja uma 

ventilação adequada no local durante a aplicação de resina acrílica em piso industrial. Se o material entrar em contato com a 

pele, a pessoa deve lavar com água abundante e promover limpeza com sabão neutro. Por fim, é de fundamental 

importância a utilização de equipamentos de segurança na hora de fazer a aplicação. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

A responsabilidade pela Contratação dos objetos do presente certame será da Prefeitura Municipal de Placas. 

Placas – Pará, 02 de Dezembro de 2020. 
________________________ 

Simone Zanella 
Engenheira Civil 
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ANEXO II 

 

MINUTA DO CONTRATO Nº. /2020 

 

INSTRUMENTO DE CONTRATO NOS TERMOS DO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº. –  ______/2020, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PLACAS/PA, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA DE __________ E A EMPRESA 

_____________________ COMO ABAIXO MELHOR SE 

DECLARA: 

 

Instrumento de Contrato, que entre si celebram, de um lado o Município de Placas/PA através da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE _____________________________, pessoa jurídica de direito publico, CNPJ N°___________________, com 

sede na _____________________________neste ato representada por seu titular a Sr. 

_________________________,  SECRETARIO  MUNICIPAL  DE __________________,  portador  do  CPF  

nº________________, Denominado de CONTRATANTE e de outro lado a licitante  __________,estabelecida  

na  _______________CNPJNº___________ através  de       seu   representante    , CPF Nº 

________________________doravante denominado CONTRATADO, na conformidade das Cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA I - Do Objeto. 

1.1O presente instrumento tem por objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de 

peças, materiais e mão de obra, bem como realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos 

e instalações prediais utilizados nas áreas privativas dos patrimônios públicos da Prefeitura Municipal de Placas-Pa 

CLÁUSULA II - Do Preço e condições de pagamento 

2.1O preço total ajustado para execução do presente contrato é de R$ . 
           CLÁUSULA II – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

2.1 O valor global é de R$ ______________________________. 

2.2 O pagamento à contratada será efetuado até o 30º (trigésimo) dia subseqüente ao fornecimento, mediante 

apresentação de nota fiscal devidamente atestada por quem de direito. O pagamento ficará condicionado à comprovação 

da regularidade fiscal da contratada.  

2.3 Havendo erro na fatura ou outra circunstância que desaprove liquidação, a mesma ficará pendente até que sejam 

tomadas as medidas saneadoras necessárias 

           CLÁUSULA III – DA VIGÊNCIA:  

3.1A vigência do contrato será, a contar da sua assinatura até __/__/___, admitida a prorrogação nos termos, da Lei nº 

8.666/93, mediante termo aditivo. 
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ças.  

CLAUSULA IV- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

4.1As despesas correrão a conta dos recursos consignados no Orçamento Público, cujo programa de trabalho e elemento 

de Despesa constará na Respectiva nota de empenho:  

A classificação orçamentária por onde correrá a despesa da contratação correrá pela indicação e reserva orçamentário 

do órgão contratante 

CLÁUSULA V- Do Reajustamento de Preço 

 5.1CONTRATANTE E CONTRATADO acordam que os preços consignados na proposta ficarão irreajustáveis salvo para 

restabelecimento do equilíbrio econômico e nos termos da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA VI– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE :  

             6.2Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a: 

              A) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento;  
B) Acompanhar e supervisionar a perfeita execução do objeto ora contratado, através do FISCAL DE CONTRATO, 
determinando à CONTRATADA as correções que julgar oportunas, para melhoria do mesmo, na forma da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA VII- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

7.1A empresa contratada deverá executar o serviço nos termos do termo de referência, com segurança conforme as 
normas estabelecidas. 

7.2Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e 
quaisquer despesas referentes aos produtos, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e 
autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário. 

73 Comunicar imediatamente a ocorrência de fato alheio à execução do objeto contratual que afete o cumprimento das 
obrigações. 

7.4Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela gestão/fiscalização durante a vigência deste contrato e, no 
caso de reclamações, responder a elas no prazo de até 48h. 

   7.5Manter, durante a vigência deste contrato, de acordo com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA VIII- DA RESCISÃO CONTRATUAL  
8.1Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela contratante, ou bilateralmente, atendidas sempre a 
conveniência administrativa e quando ocorrer situações previstas no Art. 78 da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
8.2A critério da Contratada, caberá a rescisão do Contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, 
quando ocorrer: 
A) O CONTRATADO não cumprir qualquer das obrigações contratuais;  
B) Transferir total ou parcialmente o Contrato, sem prévia anuência do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA XIX - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
9.1Caso haja necessidade de alteração no contrato, com acréscimos ou supressões em seu objeto, o mesmo poderá 
ser alterado com base no dispositivo legal constante no artigo 65, incisos e alíneas § 1° ao 8°, todos da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA X– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  
10.1 O descumprimento das obrigações e demais condições do Contrato sujeitará a contratada às seguintes sanções, 
quando for o caso: 
 I. Advertência por escrito; 
 II. Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Município;  
III. Multa de 1% (um por cento) ao dia e até 10% (dez por cento) do valor da nota de empenho, pelo atraso ou não 
cumprimento do OBJETO 
IV. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração nos termos da 
lei 8.666/93. 
CLÁUSULA XI – NORMA APLICADA  
11.1Aplica-se o presente Contrato as disposições constantes na Lei Federal 10.520/2002, e Lei Federal 8.666/93 e 
demais alterações posteriores assim como as regras estabelecidas no edital. 
CLÁUSULA XII - DO FORO  
12.1 Fica eleito o foro da Comarca de Uruará, para dirimir os conflitos oriundos do presente instrumento, quando não 
puderem ser dirimidos pela Prefeitura Municipal. 
 
E, por estarem em pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADA, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, 
juntamente com 02 (duas) testemunhas para que produza efeitos legais. 
 
Placas – Pará, ____de _________de 2020. 
 

Contratante                                                                                        contratado 
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ANEXO III 
 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
 

 

Data: 
 

Edital do Pregão nº: /2020 

 

À _  (Entidade de Licitação)  Prezados Senhores,  (nome da empresa)   , CNPJ/MF n.º  , 

sediada _ (endereço completo) _ , tendo 
examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para o fornecimento de  em 
conformidade com o Edital mencionado. 

Outrossim, declara que: 
 

a) Está apresentando proposta para o (s) seguinte (s) Item (ns): _ (indicar o (s) Item ns])  ; 

 

b) Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências. 

 

c) Que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação 

vigente, que se encontram dentro do Invólucro de nº 02 –Documentos de Habilitação, em conformidade com o inciso VII, Art. 4º 

da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação no Pregão de nº.             

 

Esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital. 
 

 

Localidade, de _ de 2020 
 

 

_    (assinatura) _ 
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ANEXO IV 
 

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE 
Data: 

Edital do Pregão nº: 

À _  (Entidade de Licitação)_   

 

Prezados Senhores, 

 

Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para fornecimento dos itens indicados no 
Termo de Referência – Anexo I, de conformidade com o Edital mencionado, pelo valor total de (preço da proposta em número 

e por extenso ), já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais. Outrossim, declaramos que: 

 

a) Que temos pleno conhecimento e aceitamos todas as condições do Edital assim como para contratação; 
b) Nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais 

estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, produtos, serviços, encargos 
sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 
c) Garantimos que os produtos serão substituídos, sem ônus para a Entidade de Licitação, caso não estejam de acordo com 

as especificações e padrões de qualidade exigidos; 

d) Caso sejamos contratados, seremos responsáveis por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio 
da Entidade de Licitação, durante o fornecimento dos bens, reparando, às nossas custas, os mesmos, sem que nos caiba 
nenhuma indenização por parte da Entidade de Licitação. 
Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos: 
e) A efetuar o completo fornecimento dos bens no prazo previsto no Edital, contado a partir da data da assinatura 
do termo de Contrato ou da comunicação emitida pela CONTRATANTE; 
f) Em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data final prevista 

para sua entrega; 

g) Até que o contrato seja assinado, que esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições 
do Edital. 

 

Localidade, de _ de 2020. 
 

 

_(assinatura)_ 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF/88 

(Em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e na Lei n° 9.854 de 7/10/99, regulamentado pelo 
Decreto n° 4.358 de 05/09/02) 

 

 

Data: 

Edital do Pregão nº: 
 

 

À _  (Entidade de Licitação)_   
 

Prezados Senhores, 

 

   _(nome da empresa)_ , CNPJ/MF n.º , sediada (endereço completo) , declara, sob as penas da lei, que não mantém 
em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, 

não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos. 

 

 

 

Localidade,   de  de    
 

 

 

 

    (assinatura)   
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA, 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA EQUIPARADA 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ., inscrita no CNPJ no .......................... , por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr.(a.) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., portador(a) da Carteira de Identidade nº . . . . . . . . . 

. . . . . e do CPF no ................................................. , DECLARA, para fins do disposto no item 7 – Condições para 

Participação do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 
considerada: 

 

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme Art. 18A da Lei Complementar Federal N.º 123, de 

14/12/2006 e Lei Complementar Federal nº 128, de 19/12/2008; 

 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; 
 

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

 

Declara ainda queaempresa está excluída dasvedações constantes doparágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

(data) 
 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(representante legal) 
 

 

 

bs: A declaração acima deverá se assinalada com “X”, ratificando-se a condição jurídica da empresa licitante. 
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ANEXO VII 
DECLARAÇÃO DE QUALIDADE E RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO OFERTADO 

 

 

 

    (empresa) CNPJ/MF   , situada à 

  , por meio de seu representante legal ao final assinado, declara assumir inteira 
responsabilidade de prestar o produto ofertado descrito em nossa proposta de preços ao Pregão Presencial nº. 
_  . 

 

 

Declaramos ainda, que por motivo de força maior e caso fortuito, ou ausência de culpa de nossa parte, devidamente 
comprovada, em fornecer o produto ofertado, submeteremos a apreciação do Setor competente, novo produto igual ou 

equivalente, atendendo aos preços contatados, desde que aceito pela Administração.Por derradeiro, que pelo descumprimento 
total ou parcial da execução do objeto do Pregão, suportaremos todas as conseqüências legais, inclusive com a inexecução do 
Contrato. 

 

 

 

Localidade,  de  de  . 
 

 

 

_  _ 
Representante. 
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ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

Data: 

Edital do Pregão nº: 
À _  (Entidade de Licitação)_   

 

prezados Senhores, 
 

 

         (nome e qualificação do representante) , como representante devidamente constituído da empresa 
_(nome da empresa/CNPJ)   , sito a  , doravante denominado Licitante, para 
os fins disposto no item  do Edital   , DECLARA, sob as penas da lei, 

em especial ao art. 299 do Código Penal Brasileiro que: 

 

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa (nome da empresa / CNPJ) 
     , e que o conteúdo da referida proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

 

b) a intenção de apresentação da proposta, não foi informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa; 

 

c) que não tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato, no que diz respeito a participação ou não no presente certame; 

 

d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com 

qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto do referido certame; 

 

e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado ou discutido com 
qualquer integrante da Equipe de Apoio, com a pregoeira ou representante ou funcionário da Secretaria 
Responsável pela licitação, antes da abertura oficial das propostas; 

 

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

Localidade,   de  de 2020. 
 

_    (assinatura) _ 
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ANEXO IX 
 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 
ATA Nº____/20___ 

 

 

Aos xxxxxxx dias do mês de xxxxxxx do ano de dois mil e ....... , o MUNICÍPIO DE PLACAS/PA neste ato 
representada(o)por sua autoridade maior pela(o) xxxxxxxx Sr.(a) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, portadora da Carteira de 
Identidade nº XXXXXXXX, expedida pela XXX/XX, inscrito no CPF/MF sob o número XXXXXXXX-XX, residente 
nesta Cidade, resolve Registrar os Preços para seleção de proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE,conforme especificações e condições 
constantes deste Edital e seus Anexos, em face da classificação das propostas apresentadas pelas empresas, 
abaixo qualificadas, no Pregão Presencial nº002/2020 - SRP, regido pela Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e do 
Decreto Federal Nº 3.555/00, consubstanciando com o Decreto n.º 7.892/2013 com aplicação subsidiária da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, nos termos consubstanciando os art. 42 a 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais legislaçãocorrelata. 

 

FORNECEDOR: (nome da empresa), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ nºxxxxxxxxxxx, 
sediada na xxxxxxxxxxxxx, neste ato representado pelo seu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, nacionalidade XXXXXXX, 
estado civil, Portador da Carteira de Identidade nº xxxxxx, expedida pela x/xx, CPF nºxxxxxx, residente e 
domiciliado naxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

 

1 – DO OBJETO 
1 .1 REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças, 
materiais e mão de obra, bem como realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e 
instalações prediais utilizados nas áreas privativas dos patrimônios públicos da Prefeitura Municipal de Placas-Pa, 
conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos do Pregão Presencial nº 002/2020, e 
proposta da licitante vencedora, todos partes integrantes deste instrumento, como se nele transcritos estivessem. 

 

 
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

Unidad e Quan t. Classificaçãopor  
Empresa 

Valor Valor 

Unitário  
Total 

      

2.DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
2.1A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura. 
2.2Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o MUNICÍPIO DE PLACAS não será obrigado a 
firmar as aquisições que dele poderão advir, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência da aquisição 
aqui tratada por igualdade decondições. 
3. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
3.1O licitante vencedor deve ececutar o serviço ele adjudicado conforme cronograma 
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4.DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
4.1Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis. 
5. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
5.1Em observação as recomendações do Tribunal de Contas da União, a autorização de adesão de outros órgãos e 
entidades a presente Ata de Registro de Preços, ocorrerá mediante as seguintescondições: 

a) anuência formal do Órgão Gerenciador; 
b) autorização de adesão somente ocorré na quantidade do Decreto nº4.988/2018. 
c) os órgãos autorizados (“carona”) não poderão adequar o objeto pretendido à Ata, alterando especificações, 
características, periodicidade, frequência na execução, prazos de recebimento, quantitativos, métodos, etc., por 
mínimas que possam parecer, para sanear suas necessidades;  
d) e em caso deautorizaçãode“Adesão”oÓrgão Gerenciador disponibilizará cópia do Edital, da Ata, e da 
proposta do licitante. 

6. DAS ATRIBUIÇÕES/ OBRIGAÇÕES DOMUNICÍPIO 
   6.1Caberá ao MUNICÍPIO a prática de todos os atos de controle e administração do SRP, e ainda: 

a) Realizar os procedimentos de assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cópia aos demais 
órgãosparticipantes 

b) Providenciar a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades 
da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos 
participantes doProcesso; 
c) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais atualizações dos preços registrados e a aplicação de 
penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro dePreços; 
d) Recusar qualquer item fora das especificações estabelecidas no Termo de Referência; 
e) Verificar a regularidade dos recolhimentos dos encargos sociais e trabalhistas antes de cada pagamento; 
f) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues, pela licitante vencedora, fora das especificações 
do Termo de Referência; 
g) Efetuar o pagamento na forma e no prazo convencionados nesta Ata; 
h) Aplicar as sanções regulamentares e contratuais, se necessário; 
i) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitantevencedora; 
j) Comunicar à licitante vencedora as eventuais irregularidades observadas na execução dos itens para 
adoção das providênciassaneadoras; 
k) Fiscalizar a execução dos itens, podendo sustar, recusar, solicitar fazer ou desfazer qualquer serviço 
que não esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência. 

7.ATRIBUIÇÕES/ OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA/ORGÃOS PARTICIPANTES 
   7.1Caberá aos órgãos participantes, se houver, indicar o gestor da ata, ao qual, além das atribuições previstas no 
art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993,compete: 

a) Promover consulta prévia junto a Secretaria da Administração (Dpto de Licitações), quando da necessidade de 
contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, 
encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamenterealizada; 
b) Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos seus 
interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando a Secretaria da Administração eventual 
desvantagem, quanto à sua utilização; 
c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, 
das obrigações assumidas, e também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas; 
d) Informar a Secretaria da Administração, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às 
condições estabelecidas no edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega dos 
equipamentos e a recusa do mesmo, se for o caso, em receber a Nota de Empenho; 
e) A Secretaria participante do registro de preços deverão, quando da necessidade de contratação, recorrerem 
ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este proceda à indicação do fornecedor e respectivos 
preços a serem praticados. 
f) Proceder ao ato de recebimento dos serviços, podendo sustar, recusar, solicitar fazer ou desfazer qualquer 
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execução que não esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, bem 
como efetuar os pagamento na forma e nos prazos estabelecidos. 

 

8. – DAS OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS 
8.1- Constituem obrigações das empresas: 
Dar cumprimento integral ao estabelecido no Termo de Referência, Edital do Pregão Presencial nº 003/2020 – 
Registro de Preço e à sua proposta e nesta Ata; 

8.2Cumprir as disposições constantes do Termo de Referência, bem como os prazos e as condições da aquisição; 
À Dar garantia para o item, conforme estabelecido no Termo de Referência; 

8.3À Substituir o item que se encontra com vício, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data 
da notificação, em perfeitas condições de funcionamento, observando, fielmente, a conformidade de suas 
características com as previstas no Termo de Referência; 

8.4À Responder por todos os ônus referentes ao item, desde o transporte, como também os encargos 
trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais e salários dos seus empregados; 

8.5À Responder pelos danos de qualquer natureza que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou servidores 
municipais, em razão de acidentes, ou de ação, ou de omissão dolosa ou culposa de seus empregados; 

8.6À Obter todo e qualquer tipo de licença junto aos Órgãos Fiscalizadores para o perfeito fornecimento dos itens, 
sem ônus adicionais para oMunicípio. 

8.7À Indicar um preposto a quem a fiscalização se reportará de forma ágil, bem como organizar e coordenar os 
fornecimentos sob sua responsabilidade. 

8.8À Prestar os esclarecimentos solicitados, bem como comunicar toda e qualquer irregularidade ocorrida ou 
observada na aquisição do objeto; 

8.9À Observar o cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituição Federal; 

9– DO PAGAMENTO 
9.1O pagamento será efetuado, por meio de Ordem Bancária, para crédito em conta corrente da licitante vencedora, 
até 30 dias, após a entrega do objeto, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura discriminativa, devidamente  
atestada, acompanhada dos comprovantes impressos de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) e Prova de Regularidade com a Fazenda Federal deverá ser feita através de Certidão conjunta de 
dívida relativo a tributos Federais e Dívida Ativa daUnião. 
9.2Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção pelo Fornecedor 
e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado. 
10- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS. 
10.1O Proponente terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e ampladefesa: 
10.1.1- A pedido, quando: 

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de  
forçamaior; 

b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de 
mercado dos insumos que compõem o custo do material. 

10.1.2- Por iniciativa do MUNICÍPIO, quando: 

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados nomercado; 
b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processolicitatório; 
c) Por razões de interesse público, devidamente motivadas ejustificadas; 
d) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro dePreço; 
e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de 
Preço, sem justificativa aceitável; 
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f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de 
Preço ou nos pedidos deladecorrentes. 
- Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o MUNICÍPIO fará o devido apostilamento na Ata de 
Registro de Preço e informará aos Proponentes a nova ordem de registro. 

11– DA GARANTIA 
11.1-A garantia do objeto consiste na prestação, pela empresa contratada, conforme legislação. 

12– DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
12.1A conformidade do objeto, a ser prestado deverá ser verificada conjuntamente com o documento da proponente 
que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no processo, informando as 
respectivas quantidades e especificaçõestécnicas. 
 12.2A presença da Fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade dacontratada. 
 12.3Será impugnado pela Fiscalização os serviços que não satisfaçam às condições do presente TermodeReferência. 
12.4Ficará a proponente obrigada a restituir o item impugnado até 02 (dois) dias após o recebimento de documento 
de advertência, correndo, por sua conta exclusiva, a despesa decorrente dessa providência. 
13- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 13.1Recusando-se o adjudicatário a assinar a ata de registro de preços no prazo estabelecido no item 12.1.2 ou não 
comprovando as condições de habilitação, estará sujeito às seguintes sanções, assegurado o direito de ampla defesa: 

a) multa de 20 % (vinte por cento) do valor de sua proposição de preços;e 
b) impedimento em licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE PLACAS - PA e o descredenciamento do seu Cadastro 
de Fornecedores pelo prazo de 02 (dois)anos. 
13.2Pelo inadimplemento total ou parcial da Ata, independentemente de rescisão, a CONTRATADA ficará sujeita, a 
critério do MUNICÍPIO, às seguintes penalidades: 
a) Multa de 10% (dez por cento) pela inexecução parcial da ata, incidindo sobre o valor do saldo do mesmo, 

naocasião. 
b) Multa de 20% (vinte por cento) pela inexecução total da ata, incidindo sobre o valor total domesmo. 
c) Pelo não atendimento de qualquer ordem, dentro d o prazo estabelecido, ficará a CONTRATADA sujeita à multa  

de 5% (cinco por cento) do valor total da fatura do mês de origem da irregularidade, a ser descontada no 
primeiro pagamento subsequente àinfração. 

d) Pela inexecução total ou parcial do disposto nesta Ata e/ou seus anexos, ou por imperícia, poderá ser 
rescindida a contratação, ficando a CONTRATADA impedida de participar de licitações realizadas pelo MUNICÍPIO, 
pelo período de 02 (dois) anos, sem prejuízo do disposto nos demais subitens desteitem. 
e) As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas em conjunto com o disposto na Lei 
8.666/93 e demais legislaçõespertinentes. 
f) As multas previstas neste item, não terão caráter compensatório, mas meramente moratório e o pagamento 
delas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato vier 
aacarretar.. 
13.3.A aplicação das sanções previstas neste item não exclui a possibilidade de aplicação das outras sanções 
previstas em edital, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 

14– DA DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA 
14.1As despesas decorrentes da aquisição, objeto desta Ata, correrão a conta dos recursos consignados no 
Orçamento do Município, para o exercício em que ocorrer a contratação, cujo programa de trabalho e elemento de 
Despesa específico constará da respectiva Nota de Empenho. 
15– DO FORO 
  15.1É competente o Foro da Comarca de URUARÁ-Pa, para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização 
da presente Ata de Registro dePreços. 
 

TESTEMUNHAS: 01    
02:    
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Anexo x – cronograma físico financeiro 
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Anexo xI- Planilha Analitica Do Orçamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pmu.cpl@gmail.com


 
 

       

    
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 
CNPJ: 01.611.858/0001-55 

 

Rua Olavo Bilac s/nº - CEP. 68138-000, Placas - Pará 
e_mail: pmplacaslici gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo XII – BDI 
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Anexo XIII-  Encargos sociais da Mão de Obra 
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