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EDITAL DE LICITACAO

TOMADA DE PREÇOS N° 013/2021

Processo Administrativo

no 3010.0508.157/2021

Obieto:
Contratação de empresa para a prestação de
serviços de Reforma (tipo reparos) de Unidades
Básica de Saúde no município de Pastos Bons-MA.

Vaior Máximo Estimado R$1.191.680,28 (hum
milhão, cento e noventa e um mil e seiscentos e

oitenta reais e vinte e oito centavos)

Prazo de Execução: 90 dias.

Data da Abertura: 20 de setembro de 2021.
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Processo Administrativo n° 3010.0508.157/2021

TOMADA DE PREÇOS N° 013/2021
TIPO; MENOR PREÇO POR ITEM
DATA:20/09/2021
HORÁRIO: 08:00 HORAS

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 013/2021

A Prefeitura Municipal de PASTOS BONS/MA, por intermédio da Comissão Permanente
de Licitação - GPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação
na modalidade TOMADA DE PREÇOS n° 013/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, Instaurada
por meio do Processo Administrativo n° 3010.0508.157/2021, devidamente autorizado pela
autoridade competente, regida pela Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações, pela Lei
Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, Cartilha para
apresentação de Propostas ao Ministério da Saúde-2021, Portaria GM/MSNoi.263 18/06/2021 e
demais legislações pertinentes, bem como pelas disposições deste Edital.

A sessão pública de realização do certame da presente TOMADA DE PREÇOS terá
início do dia 20 de setembro de 2021, às 08:00 horas, devendo os envelopes contendo os
Documentações de Habilitação e as Proposta de Preços para o objeto definido neste Edital e
respectivos Anexos serem entregues à CPL, na Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL,
localizada no prédio da Prefeitura Municipal, na Avenida Domingos Sertão n°1.000. Bairro São
José- Centro - PASTOS BONS/MA - CEP 65.870-000, nesta cidade, nas dependências da
Prefeitura Municipal de PASTOS BONS/MA, onde será dado a abertura dos envelopes. O
procedimento licitatório obedecerá integralmente às disposições da Lei n^ 8.666/93 e suas
alterações posteriores. Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n°
147/2014, Cartilha para apresentação de Propostas ao Ministério da Saúde-2021, Portaria
GM/MSN01.263 18/06/2021, bem como as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, o recebimento e o início da abertura dos envelopes
referentes a esta Tomada de Preços e será realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da CPL em
contrário.

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. A presente licitação se destina a selecionar a proposta mais vantajosa para a prestação dos Serviços
de Reforma (tipo reparos) de Unidades Básica de Saúde no município de Pastos Bons-MA, de
conformidade com as quantidades e espécies contidas no Anexo I - PROJETO BÁSICO, parte integrante
deste Editai.

Av. Domingos Sertão, 100 • São José, CEP: 65.870-000 • Pash» Bons - MA« Emall: prefBÍtufa_pastosbOTS@hotmffll.com
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1.2. O valor máximo total objeto desta licitação é de R$1.191.680,28 (Hum milhão, cento e noventa e
um mil e seiscentos e oitenta reais e vinte e oito centavos).

ITEM 1: Reforma da Unidade Básica de Saúde Luiza Ferreira Mota, Bairro São José, Sede do município de
Pastos Bons-MA, pelo valor total máximo estimado de R$64.195,45 (sessenta e quatro mil e cento e
noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos);

UEM 2: Reforma da Unidade Básica de Saúde Alexandre Camapum Filho, Bairro Fazendinha, Sede do
município de Pastos Bons-MA, pelo valor total máximo estimado de R$62.168,39 (sessenta e dois mil e
cento e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos);

ITEM 3: Reforma da Unidade Básica de Saúde Felix Aves, Bairro São José, Sede do município de Pastos
Bons-MA, pelo valor total máximo estimado de R$63.433,80 (sessenta e três mil e quatrocentos e trinta e
três reais e oitenta centavos);

ITEM 4: Reforma da Unidade Básica de Saúde Paulo Mendes da Silva, Povoado Conga dos Cândidos, Zona
Rural do município de Pastos Bons-MA, pelo valor total máximo estimado de R$164.067,01 (cento e
sessenta e quatro mil e sessenta e sete reais e um centavo);

ITEM 5: Reforma da Unidade Básica de Saúde João de Deus Teixeira Costa, Povoado Boa Vista, Zona
Rural do município de Pastos Bons-MA, pelo valor total máximo estimado de R$163.308,01 (cento e
sessenta e três mil e trezentos e oito reais e um centavo);

ITEM 6: Reforma da Unidade Básica de Saúde, Povoado Orozimbo, Zona Rural do município de Pastos
Bons-MA, pelo valor total máximo estimado de R$111.954,04 (cento e onze mil e novecentos e cinqüenta
e quatro reais e quatro centavos);

ITEM 7: Reforma da Unidade Básica de Saúde Manoel Constantino Brasil, Povoado Várzea do Meio, Zona
Rural do município de Pastos Bons-MA, pelo valor total máximo estimado de R$90.344,97 (noventa mil e
trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos):

UEM 8: Reforma da Unidade Básica de Saúde, Povoado Angical, Zona Rural do município de Pastos Bons-
MA, pelo valor total máximo estimado de R$78.592,44 (setenta e oito mil e quinhentos e noventa e dois
reais e quarenta e quatro centavos);

UEM 9: Reforma da Unidade Básica de Saúde Raimundo Leão Grangeiro, Povoado Santa Fé, Zona Rural
do município de Pastos Bons-MA, pelo valor total máximo estimado de R$84.301,31 (oitenta e quatro mil
e trezentos e um réais e trinta e um centavos);

Av. Domingos Sertão, 100 • Sâo José. CEP: 65.870-000 ■ Pastos Bons - MA • Email: pref6itufa_pastosbais@hotmEdi.com
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ITEM 10: Reforma da Unidade Básica de Saúde Antônio Barbosa, Povoado Mosquito, Zona Rurai do
município de Pastos Bons-MA, peio valor totai máximo estimado de R$81.428,97 (oitenta e um mil e
quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e sete centavos);

ITEM 11: Reforma da Unidade Básica de Saúde Miguei Pereira Diniz, Povoado Lagoa do Boi, Zona Rural
do município de Pastos Bons-MA, pelo vaior totai máximo estimado de R$69.800,94 (sessenta e nove mil
e oitocentos reais e noventa e quatro centavos);

ntM 12: Reforma da Unidade Básica de Saúde Neemias Benigno, Povoado Anajás, Zona Rurai do
município de Pastos Bons-MA, pelo vaior totai máximo estimado de R$62.894,81 (sessenta e dois mil e
oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos);

ITEM 12: Reforma da Unidade Básica de Saúde Luís Mestre, Povoado Roçado, Zona Rural do município de
Pastos Bons-MA, peio valor total máximo estimado de R$95.190.14 (noventa e cinco mii e cento e
noventa reais e catorze centavos);

1.3. Prazo de Execução: 90 dias.

2. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar as empresas cadastradas no ramo pertinente ao objeto desta licitação na
Comissão Permanente de Licitação - GPL, ou em outro órgão da Administração Pública Federal ou de
outros Estados ou, ainda, quando não seja cadastrado em nenhum órgão público, que atenda
perante a Comissão, até o terceiro dia anterior à data do recebimento dos envelopes, a todas as
condições exigíveis para cadastramento na forma dos artigos 28 e 29, da Lei Federal n.® 8.666/93 e
ainda as exigências do seu artigo 32.

3. DOS IMPEDIMENTOS

3.1. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta Licitação

3.1.1 Empresas que não atenderem às condições deste edital;

3.1.2. Empresas que estejam em concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores,
em dissolução ou em liquidação;

3.1.3. Empresas que tenham sido suspensas ou declaradas inidôneas para participar de licitações
e/ou contratar por órgão da administração pública, direta ou indireta, federai, estadual, municipal ou
do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou Diário do
Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Igualmente não poderão
participar as empresas suspensas ou declaradas inidôneas para participar de licitações e/ou contratar
com a Prefeitura Municipal de PASTOS BONS - MA;

Av. Domingos Sertão, 100 • Sâo José. CEP: 65.070-000 • Pastos Bons - MA • EmaB: prefeitura_pa8tosbcns@hotmaJI.com
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3.1.4. Empresas reunidas em consórcio, que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si,
qualquer que seja sua forma de constituição;

3.1.4.1. A vedação à participação de empresas que se apresentem constituídas sob a forma de
consórcio se justifica na medida em que nas contratações de bens e serviços comuns, perfeitamente
pertinente e compatível para empresas atuantes do ramo licitado, é bastante comum a participação
de empresas de pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no
tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, condições suficientes para a execução de
contratos dessa natureza, o que não tornará restrito o universo de possíveis licitantes individuais. A
ausência de consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a
formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta
complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir
os requisitos de habilitação do edital. Nestes casos, a Administração, com vistas a aumentar o
número de participantes, admite a formação de consórcio.

3.1.5. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de PASTOS BONS -
MA, bem assim a empresa da qual tal servidor seja empresário, sócio, dirigente ou responsável
técnico;

3.1.6. Empresas Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;

3.1.7. Empresas [incluindo empresário, sócio(s), dirigente(s), responsável(eis) técnico(s), e/ou
qualquer outro(s) responsável(eis), independente da denominação] que estão respondendo processo
judicialmente com sentença definitiva, em quaisquer esferas governamentais, relativamente a
fraudes em licitações públicas, danos ao erário público e/ou formação de quadrilha;

3.1.8. Empresas que possuam empresário, sócio(s), dirigente(s), responsável(eis) técnico(s), e/ou
qualquer outro(s) responsável(eis), independente da denominação, com participação entre as
mesmas;

3.1.9. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação;

3.1.10. Empresas que não possuam endereço físico, bem como local e instalações adequados e
compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

3.1.10.1. É facultado à Comissão Permanente de Licitação, visitar in loco, a(s) sede(s) da(s)
empresa(s) participante(s) deste certame, para fins de comprovação da existência de endereço físico,
bem como constatar que o local e Instalações são adequados e compatíveis para o exercício do ramo
de atividade. Havendo a referida visita, reserva-se a Comissão Permanente de Licitação fotografar a
área externa (fachada) e/ou área interna do imóvel onde está localizada a empresa.

3.1.11. Interessados que integrem, em seu quadro societário, familiar ou agente público que prestem
serviços ao Município de PASTOS BONS em cargo de comissão ou função de confiança, conforme
prevê o art. 7° do Decreto n° 7.203, de 4 de junho de 2010.

3.1.12. É vedada a participação, de forma direta ou indireta, de servidor ou dirigente do órgão ou
entidade contratante ou responsável pela licitação.

Av. Domingos &!rtâo. 100 • Sâo José, CEP: 65.870-000 • Pastos Bons - MA«Emaii: prefeilura_pa8toabons@notmail.com
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4. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP.

4.1.1. Nos termos dos artigos da Lei Complementar 0° 123/06, após a classificação final dos preços
propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as microempresas
e empresas de pequeno porte, desde que o menor preço ofertado não seja de uma microempresa ou
empresa de pequeno porte.

4.1.2 - PARA USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/06
MICROEMPRESA - ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP.

4.1.3. Os licitantes que desejarem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido instituído pela Lei
Complementar no 123/2006, deverão, no ato do CREDENCIAMENTO entregar à Comissão
Permanente de Licitação, o TERMO DE OPÇÃO e DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme modelo constante do Anexo VII, acompanhado do
documento comprobatório; certidão simplificada da junta comercial comprovando sua condição de
ME ou EPP.

"A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei
Complementar no 123 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código
Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção
administrativa prevista no capitulo XIV deste Edital."

4.1.4. O empate supracitado será verificado na situação em que a proposta apresentada pela
microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 10% (dez por cento) superior à
proposta mais bem classificada, ocasião na qual, proceder-se-á conforme disposto no item 4.1.5.

4.1.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, de acordo com o disposto
no item 4.1.4, poderá, no prazo de 5(cinco) minutos, sob pena de preclusão, apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu
favor o objeto licitado e terá o prazo de 02 (dois) dias para a adequação da nova proposta de acordo
com o valor ofertado.

4.1.6. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
item 4.1.5, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação definida
no item 4.1.11, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

4.1.7. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no Intervalo estabelecido no item 4.1.4., será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

4.1.8. Na hipótese da não-contrataçâo nos termos previstos nos itens anteriores, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

4.1.9. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeitos de habilitação, sob pena de inabilitação, ainda que essa apresente alguma
restrição.

4.1.10. Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 2(dois) dias úteis, contados da declaração de vencedor do certame,
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 certidão negativa.

Av. Domingos Sertão, 100 • Sâo José, CEP: 65.870-000 • Pastos Bons - MA - Email: prefeítura_pa8tosíJons@riotmail.cofTi
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4.1.11. A não-reguiarizaçio da documentação, no prazo previsto no sub-ltem 4.1.10, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n® 8.666,
de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os iicitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

5. CREDENCIAMENTO

5.1. As empresas que quiserem se fazer representar nesta Licitação, além dos envelopes, deverão
apresentar credencial do seu representante à Comissão, que poderá ser formalizada por intermédio
de instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO III - Com firma
reconhecida da Assinatura), que deverá vir acompanhada de Declaração de Localização e
Funcionamento (COM FOTOS) que indique todos os dados pertinentes (endereço. Cidade, Estado,
CEP, ponto de referência e telefone), conforme modelo estabelecido no ANEXO X deste Edital

5.1.1. O instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO III - Com
firma reconhecida da Assinatura), deverá estar acompanhado de cópia dos seguintes documentos:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais alterações, ou
ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de
tal investidora;

b) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do representante da
empresa interessada.

5.2. O credenciamento será conferido pela Comissão a cada Sessão Pública realizada.

5.3. É facultada a apresentação do credenciamento de que trata o item 5.1. A falta desse documento
somente impedirá que o representante da licitante se manifeste ou responda pela representada
durante o processo licitatório.

5.4. A licitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, fica dispensada do
credenciamento na forma de que trata o item 5.1, devendo comprovar esta qualidade através de
cópias dos documentos indicados nas alíneas do item 5.1.1., devendo apresentar junto aos
documentos que comprove sua condição devidamente acompanhada de Declaração de
Localização e Funcionamento (COM FOTOS) que indique todos os dados pertinentes (endereço.
Cidade, Estado, CEP, ponto de referência e telefone), conforme modelo estabelecido no ANEXO X
deste Edital

5.4. Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa e nem de um
mesmo representante para mais de uma empresa.

5.4.1. Somente poderão negociar e recorrer os Iicitantes que estiverem presentes na sessão através
de representantes credenciados.

5.5. Nenhuma pessoa física poderá representar mais de uma licitante.

Ay. Domingos Sertão, 100 • São José. CEP; 65.870-000 • Pastos Bons - MA • Email: fMefBÍtufa_paslosbons@hotm8il.com
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5.6. A Declaração de Localização e Funcionamento (COM FOTOS), deverá ser entregue no ato
da abertura sessão, juntamente com os documentos necessários para qualificar representantes,
sejam procuradores, credenciados ou titulares, podendo serem feitas diligencias nas informações
constantes na mesma, a fim de inibir empresas que não existem fisicamente, nem possuem sede,
evitando assim futuros transtorno a Administração na aquisição do objeto.

6. DA DOCUMENTAÇÃO

6.1. As licitantes deverão apresentar toda a documentação de Habilitação no dia, hora e local citados
no preâmbulo deste Edital, em 01 (um) envelope lacrado, em cuja parte externa, além da razão
social e endereço, estejam escritos:

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA

Avenida Domingos Sertão n°1.000, Bairro São José- CENTRO- CEP 65.870-000
PASTOS BONS - MA

TOMADA DE PREÇOS 013/2021
ENVELOPE N.o 01 ''DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO"

6.1.2. Nenhuma pessoa física poderá representar mais de uma licitante.

6.1.3. Após o horário marcado para a abertura dos envelopes, declarado o início dos trabalhos,
nenhum outro será recebido.

6.1.4. Não serão consideradas propostas apresentadas por, via postal, internet ou fac-símile.

7 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

7.1. Para os licitantes, inclusive as Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, a
Documentação de Habilitação deverá ser entregue em 01 (uma) via, em envelope devidamente
fechado e rubricado no fecho, identificado conforme o indicado no subitem 5.2. deste Edital.

7.2. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeira procederá à abertura do
invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta,
procedendo a sua habilitação ou inabilitação.

7.3 O envelope n.o 01 deverá conter, obrigatoriamente, em original ou cópia previamente
autenticada em cartório ou por servidor da CPL da Prefeitura Municipal de PASTOS BONS/MA, a
documentação seguinte:

7.3.1 Certificado de Registro Cadastrai - CRC, expedido pela Prefeitura Municipal de PASTOS
BONS/MA, ou qualquer outro órgão da Administração Pública Federal, Estadual ou
Municipal, obrigando-se a empresa a declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência
de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme modelo do ANEXO IV.

7.4 RELATIVA A HABILITACAO JURÍDICA.

seguinte documentação:
será comprovada mediante a apresentação da
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7.4.1. Copia dos documentos pessoais dos sócios/empresário

7.4.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual;.

7.4.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas
alterações, devidamente registradas na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresarias
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus atuais
administradores.

7.4.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da
diretoria em exercício e do contrato social registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas;

7.4.5. Decreto de autorização, 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 o exigir,

7.5 RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL. SOCIAL

mediante a apresentação da seguinte documentação:
TRABALHISTA. será comprovada

7.5.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

7.5.2 Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional, Relativos a Tributos Federais
e a Divida Ativa da União, Inclusive contribuições previdenciárias, nos termos da Portaria MF
PGFN/RFB nO 358 de 05/10/2014

7.5.3 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante, emitida até
120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo
de validade, mediante a apresentação da:

• Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Fiscais.
• Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Dívida Ativa

7.5.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, emitida
até 90 (noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de
validade, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Municipais, relativos a:

•  ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza.
•  TLF - Taxa de Localização e Funcionamento.

7.5.5 Prova de Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, comprovada
mediante a apresentação da:

•  Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal.
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7.5.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

7.6. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO/FINANCEIRA, será comprovada mediante a
apresentação da seguinte documentação:

7.6.1 Balanço Patrimoniai e Demonstrações Contábeis do último exercício social (ano
2020), já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituição por baiancetes ou
baianços provisórios.

a) A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada através de
índice financeiro utilizando-se a fórmula abaixo, cujo resultado deverá estar de acordo com os valores
aii estabelecidos:

ILC =
Ativo Circulante

Passivo Circuiante
> 1,00

ILG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigívei a Longo Prazo

> 1,00

7.6.1.1 As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste subitem
mediante a apresentação do Balanço de Abertura;

7.6,1,2, Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
a) Publicados em Diário Oficiai ou;
b) Publicados em jornal de grande circulação ou;
c) Registrados na Junta Comerciai da sede ou domicílio do licitante ou;
d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante, na forma da IN n® 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de 1° de
agosto de 1997, art. 6°, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento
devidamente autenticado na Junta Comercial.

7.6.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimoniai, expedida no domicílio da pessoa física, emitida até 60
(sessenta) dias antes da data de recebimento dos envelopes.

7.7 RELATIVA A OUALIFICACAQ TÉCNICA E OUTROS DOCUMENTOS.

mediante a apresentação da seguinte documentação:
será comprovada

7.7,1 Apresentação de Comprovação da empresa licitante de possuir, em seu quadro permanente,
profissional de nível superior, ENGENHEIRO CIVIL, legalmente habilitado e reconhecido pelo CREA
competente, devidamente registrado como responsável técnico na entidade competente, na data
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prevista para abertura dos envelopes (devera constar na certidão do CREA da empresa em plena
validade).

a) A comprovação do(s) vinculo(s) do(s) profissional(is) indicado(s) pela Licitante que trata o item
7.7.1, devera ser feita, na forma da Lei, mediante copia autenticada da Carteira Profissional de
trabalho, copia do Estatuto ou Contrato Social, no caso de sócio ou diretor; ou contrato de trabalho
por tempo indeterminado ou qualquer documento comprobatório de vinculo empregatício previsto na
legislação de regência da matéria.

a)Qualificação Técnico Operacional: Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade
Técnica Operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente
registrado na entidade profissional competente da região onde os serviços foram executados,
que comprove ter a licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços com
características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao
objeto desta licitação.

^ Qualificação Técnico Profissional: Comprovação de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um engenheiro civil e/ou
arquiteto, caso se enquadre, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no
CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidâo(ões) de Acervo Técnico - CAT,
que comprove ter o profissional capacidade para execução de obras e/ou serviços com
características semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao
objeto desta licitação.

çJCom a finalidade de comprovação técnica, poderá ser utilizado acervo técnico, de mais de um
profissional, desde que pertençam ao quadro técnico da empresa, devidamente reconhecidos
e registrados perante o Conselho Regional de Engenharia (CREA).

^ No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, todos os licitantes portadores
desses atestados serão inabilitados.

êl O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas condições acima,
não serão considerados pela Comissão Permanente de Licitação.

7.7.6 Alvará de Localização e Funcionamento, em plena validade em nome da licitante.

7.7.7 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s)
menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14
(quatorze) em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, de conformidade com o disposto no
art. 27, inciso V, da Lei n° 8.666/93, conforme modelo do anexo III.

7.7.8 Que o licitante apresente no ato de habilitação o Programa de Integridade (COMPLIANCE)
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aonde conste o Código de Ética da Empresa, apontando medidas para prevenir a corrupção do setor
privado, prescrevendo sanções administrativas ou penais eficazes, proporcionadas em caso de
descumprimento da lei, nos termos da Lei Federal po 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e da Lei
8.666/93 e suas alterações ou revogações, devidamente registrado em Cartório de Registro Civil
(Firma Reconhecida), na Junta Comercial do Estado do Maranhão ■ JUCEMA, bem como a
comunicação a órgãos de controle externo Federal ou Estadual;

7.7.9 Declaração de elaboração independente de proposta conforme modelo disposto no Anexo
XI.

7.7.9 A empresa participante deverá oferecer a título de garantia de manutenção da proposta,
conforme o art. 31, inciso III, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, a importância de R$ XXXX
(XXX), correspondentes a 1% (um por cento) do valor estimado da presente contratação,
7.7.9.1. A empresa proponente poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) Caso a garantia de participação for do tipo "Carta de Fiança Bancária", deverá obedecer ao modelo
padrão e com firma devidamente reconhecida em cartório.
b) No caso de opção pela garantia de participação do tipo "Seguro Garantia", o mesmo deverá ser
feito mediante entrega da competente apólice emitida por entidade em funcionamento no país,
acompanhada da certidão de regularidade do emitente, em nome do Município de PASTOS BONS/MA,
c) No caso de opção pela garantia em títulos da dívida pública, deverão tais títulos serem
acompanhados de documento emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional, no qual este atestará a
sua validade, exequibilidade e avaliação de resgate atual.

7.8. É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessários à
habilitação.

7.9. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para a apresentação dos
documentos exigidos para Habilitação. O Presidente e/ou Equipe de Apoio reserva-se o direito de
solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.

7.10. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo e não
será devolvida à proponente.

7.11. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documentos" em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital.

7.12. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

7.13. Serão aceitas somente cópias legíveis.

7.14. Conforme disposto no art. 43 da Lei Complementar n®. 123/2006, as microempresas e
empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames llcitatórios, deverão apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
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7.15. Os documentos da habilitação deverão vir ordenados seqüencialmente e na forma do modelo
disposto no anexo VIII deste edital.

8 - DA PROPOSTA

8.1. As licitantes deverão apresentar toda a Proposta de Preços no dia, hora e locai citados no
preâmbulo deste Edital, em 01 (um) envelope lacrado, em cuja parte externa, além da razão social e
endereço, estejam escritos:

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA

Avenida Domingos Sertão n^^l.OOO, Bairro São José- CENTRO- CEP 65.870-000
PASTOS BONS - MA

TOMADA DE PREÇOS N.» 013/2021
ENVELOPE NO 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

8.2 - A Proposta de Preços devera ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da
licitante, em língua portuguesa, salvo quanto as expressões técnicas de uso corrente, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo
representante legal do licitante proponente, com o seguinte conteúdo:

a) Numero da Tomada e o nome ou razão social do proponente, numero do CNPJ/MF, endereço
completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este ultimo se houver, para contato.

b) Nome completo do responsável pela assinatura do contrato, profissão, numero do CPF e Carteira
de Identidade e cargo na empresa.

c) Descrição detalhada dos serviços.

d) Prego unitário por item e o global deverão ser expresso em Real, em algarismos e por extenso,
prevalecendo este ultimo em caso de divergente, com no máximo duas casas decimais apos a
vírgula, sendo considerado fixo e irreajustável.

e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação.

f) PRAZO DE INICIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Imediato (ate 03 dias), contados a partir
do recebimento da Nota de Pedido ou Empenho/Ordem de Execução de Serviços.

g) PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 dias, podendo ser prorrogado conforme
dispositivos da Lei Federal n° 8.666/93.

h) LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Sede do Município de PASTOS BONS/MA,
compreendendo bairros, centra e adjacências, devidamente indicados pela Administração no Projeto
que acompanha este Edital.
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I) Carta - Proposta, no modelo do ANEXO II, do Edital, indicado em moeda corrente nacional,
expresso em algarismos e por extenso, inclusas todas as despesas necessárias a execução completa
do objeto ora licitado;

:) Planilha Orçamentaria, de acordo com o Projeto Básico (ANEXO I) do Edital, com pregos
unitários, parciais e totais, obedecida a itenizaçao apresentada;

I) Composição de Custos Unitários, conforme itenizaçao da Planilha Orçamentaria, parte integrante
do Projeto Básico (ANEXO I - PROJETO BÁSICO - PLANILHAS) do
Edital;

m) Planilha de Composição de Encargos Sociais, praticado pelo SINAPI - - SISTEMA NACIONAL DE
PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, no Maranhão;

n) Cronograma Físico-Financeiro, de acordo com o Projeto Básico (ANEXO I - PROJETO BÁSICO
- PLANILHAS) do Edital;

o) Composição analítica do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) de acordo com a formula e
planilha abaixo:

** Formula: BDI - [(1/(1-

IMP))*(H-ADM)*(H-DEF)*(l-t-RIS)*(l+LB) -1] x
100, onde:

IMP- imoostos incidentes sobre o
ADM = despesas administrativas (central e
DEF - despesas financeiras e seauros
RIS = riscos e imprevistos
IR = i iirrnhriitn

COMPOSIÇÃO DO BDI
ADM - administração central

DEF = despesas financeiras e seguros

RIS = risco e imprevistos

LB = lucro bruto

IMP = impostos sobre faturamento*

ISS

PIS

:OFINS

BDI*»

* soma dos impostos (ISS, PIS,COFINS) ** formula
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0.1) a licitante devera apresentar a composição e a memória de calculo do BDI, conforme a formula;

0.2) a licitante que deixar de apresentar a composição e a memória de calculo do BDI, na forma
exigida n a alínea "o.l" tera sua proposta desclassificada;

0.3) o BDI ofertado pela licitante não poderá ser superior ao disposto no projeto.

8.3 PLANILHA DE PREÇOS DO PROPONENTE e CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO -
compatíveis com os serviços, onde estejam claramente determinados os prazos de execução de cada
etapa e seus respectivos desembolsos, devendo tais documentos conter as assinaturas dos
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (RT) (engenheiro civil e Geólogo) e os números de seus registros no
Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura - CREA, na forma do art. 14 da Lei no
5.194/66 e Resolução 282/83 do Conselho Federal de Engenharia, Agronomia e Arquitetura -
CONFEA e assinado sob carimbo do REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA;

8.4 Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento,
obrigando-se a empresa a substituir serviços ou a totalidade dos serviços no prazo máximo de 02
(duas) horas, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o
custo do transporte por conta da empresa contratada.

8.5 Agenda e Numero da conta bancaria a que se creditara o pagamento do objeto licitado.

8.6 Quaisquer tributes, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos pregos, não sendo considerados
pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer titulo, devendo os equipamentos serem fornecidos sem
quaisquer ônus adicionais.

8.7 A apresentação da proposta implica na plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. Apos a apresentação da Proposta de Pregos não caberá
desistência, salvo por motivo justo decorrente de fatos supervenientes e aceitos pelo Pregoeiro.

8.8 Caso a convocação para contratação não seja emitida dentro do período de validade da proposta,
as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos. A Prefeitura Municipal de PASTOS
BONS/MA poderá solicitar prorrogação da proposta por mais 60 (sessenta) dias antes de findo o
prazo de validade da proposta apresentada.

8.9 A cotação e os lances verbais apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento
serão da exclusiva e da total responsabilidade da Licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear
qualquer alteração, seja para mais ou para menos.

8.10 Não se considerado qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Tomada.

8.11 Não se admitira Proposta que apresentar pregos global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os pregos dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria
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Licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração.

8.11 Os pregos propostos serão fixos e irreajustáveis,

8.13 O licitante que não mantiver sua Proposta ficara sujeito as penalidades estabelecidas neste
Edital.

9. DO PROCEDIMENTO/JULGAMENTO DOS ENVELOPES

9.1. O presente certame será processado e julgado de acordo com o procedimento estabelecido pelo
art. 43 da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores.

9.1.1. O Julgamento iniciar-se-á com a abertura do Envelope n.° 01, contendo a documentação
relativa à habilitação dos concorrentes.

9.1.1.1. No local, hora e dia designados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes que
comparecerem e demais pessoas que desejarem assistir o ato, a Comissão Permanente de Licitação
iniciará os trabalhos, examinando os envelopes documentação e proposta, os quais serão rubricados
pelos membros e licitantes, procedendo, a seguir, à abertura do envelope documentação;

9.1.1.2. Os documentos contidos nos envelopes "Habilitação" serão examinados e rubricados pelos
membros da Comissão, bem como, pelos proponentes.

9.1.1.3. Caso seja necessária a interrupção e/ou suspensão da sessão para análise, validação e
confirmação de certidões e/ou quaisquer averiguações ou diligências decorrentes de fatos
supervenientes, destacando-se estes, a visita in loco na sede das empresas licitantes participantes do
certame para fins de comprovação da existência de endereço físico, os autos do processo ficarão sob
a guarda da Comissão Permanente de Licitação - CPL, bem como o(s) envelope{s) "Proposta de
Preços", contendo o(s) preço(s) do objeto ora licitado da(s) empresa(s) lacrado(s) e inviolados. A
presidente da CPL designará nova data para a continuação dos trabalhos.

9.1.1.4. Qualquer manifestação deverá ser feita durante a fase de abertura do envelope
"Habilitação", através da pessoa devidamente credenciada pela empresa proponente, sendo inserida
em ata, a pedido das partes, toda e qualquer observação ou declaração pertinente, a qual será
assinada pelos membros da Comissão e empresas licitantes presentes.

9.1.1.5. O julgamento da documentação para habilitação das proponentes será realizado no dia
designado no preâmbulo deste edital. Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a
sessão de abertura, a mesma será suspensa, publicando-se o resultado no órgão de imprensa oficial
para conhecimento de todos os participantes.

9.1.1.6. Os envelopes proposta, das empresas inabilitadas, ficarão à disposição das mesmas, após
decorrido o prazo para interposição de recurso ou julgado, se for o caso, este, ou ainda se todas as
empresas licitantes desistirem de interpor recurso.

9.1.1.7. Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da adjudicação,
serão destruídos, independentemente de notificação à interessada.
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9.1.2. Critérios para julgamento da documentação:

9.1.2.1. Serão inabilitadas na presente licitação as empresas licitantes, que:
9.1.2.1.1. Apresentarem documentação incompleta ou com borrões, ilegível, com rasuras,
cancelamento em partes essenciais, sem a devida ressalva, bem como expedirem declarações falsas
ou em desacordo com este edital,

9.1.2.1.2. Não atenderem ou preencherem todas as condições exigidas no item 7 deste edital.
9.1.2.2. Se todas as proponentes forem inabilitadas, a administração poderá fixar o prazo de 12
(doze) meses dias úteis para apresentação de nova documentação.

9.1.3. Abertura dos envelopes proposta;

9.1.3.1. Os envelopes proposta das proponentes habilitadas serão abertos no mesmo local
mencionado no preâmbulo do edital, após o resultado da fase de habilitação pela Comissão
Permanente de Licitação, na mesma sessão, se houver desistência expressa de interposição de
recursos ou depois de decorrido o prazo para interposição de recursos ou julgados os interpostos,
cuja data e horário será comunicada através do órgão de imprensa oficial.

9.1.3.2. Uma vez abertas as propostas, estas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo
admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas
apresentarem em relação às exigências e formalidades previstas neste edital e seus anexos.

9.1.3.3. Caso seja necessária a interrupção e/ou suspensão da sessão para análise, classificação e
desclassificação das propostas de preços e/ou quaisquer averiguações ou diligências decorrentes de
fatos supervenientes, os autos do processo ficarão sob a guarda da Comissão Permanente de
Licitação, que designará nova data para a continuação dos trabalhos.

9.1.3.4. As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de
Licitação, bem como pelos proponentes e será procedida a sua leitura.

9.1.3.4.1. A análise das propostas de preços será acompanhada por técnicos da Prefeitura Municipal
de PASTOS BONS -MA, juntamente com todos os integrantes da Comissão Permanente de Licitação.

9.1.3.5. Qualquer manifestação deverá ser feita durante a fase de abertura do envelope "Proposta de
Preços", através de pessoa devidamente credenciada pela empresa proponente, devendo toda e
qualquer declaração pertinente constar da ata, que será assinada pelos membros da Comissão
Permanente de Licitação e pelos proponentes.

9.1.3.6. Se o julgamento não puder ser realizado durante a sessão de abertura, a sessão será
encerrada, sendo o resultado publicado através da imprensa oficial.

9.1.4. Critérios para julgamento da proposta;

9.1.4.1. Desclassificac
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9.1.4.1.1. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem integralmente a todas às
exigências do presente edital, bem como àquelas que sejam omissas, apresentem irregularidades ou
defeitos, omitirem dados requeridos, apresentem quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste
edital ou preços e vantagens baseados nas ofertas das demais licitantes, apresentarem divergências
nos preços em algarismos arábicos e extensos, apresentarem erros aritméticos.

9.1.4.1.2. Serão desclassificadas as propostas de preços que apresentarem o preço unitário e/ou
global superior ao valor estimado ou preço manifestamente inexeqüível.

9.1.4.1.3. Se todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar as empresas
licitantes o prazo de 12 (doze) meses dias úteis para representação de outra, escoimada da causa
que ensejou a desclassificação.

9.1.4.2. Classificação;

9.1.4.2.1. Após o exame das propostas, a Comissão Permanente de Licitação fará a classificação das
mesmas, que atendam integralmente o edital, da seguinte fomna:
A classificação se fará pela ordem crescente de preços, levando-se em consideração o menor preço.

9.2. Para fins de julgamento das propostas, será observado o disposto no Art. 44 da Lei
Complementar n° 123/2006 e alterações posteriores, em se tratando de microempresas e empresas
de pequeno porte, na seguinte forma:

9.2.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

9.2.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao
menor preço.

9.2.1.2. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.2.1.3. A preferência de que trata este item será concedida da seguinte forma:

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

9.2.1.3.2. Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação de empate, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito; e

9.2.1.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
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9.2.1.4. o julgamento das propostas será levado a efeito pela Comissão Permanente de Licitação,
considerando o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, entre as licitantes que cumprirem
integralmente as exigências deste edital desde que nenhum preço unitário da planilha orçamentária
da licitante seja superior aos preços máximos estabelecidos na planilha orçamentária da Prefeitura
Municipal de PASTOS BONS /MA, constante no Anexo I deste Edital.

9.2.1.5. Em caso de absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas e, conferido o direito
de preferência previsto no art. 3°, § 2° da Lei n.o 8.666/93, ainda permanecer o empate, será
efetuado sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.

9.2.1.6. É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento.

10 - CRITÉRIOS DE DESEMPATE.

10.1 - Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as
microempresas e as empresas de pequeno porte conforme especificado neste Edital.

10.2 - Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e pelas empresas de pequeno porte, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por
cento) à proposta de menor valor.

10.3 - A situação de empate será verificada após a classificação das propostas e/ou após a fase
recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposiçâo de recurso, ou pelo julgamento
definitivo do recurso interposto.

10.4 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, poderá
apresentar, em até 02 (dois) dias, a nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até
então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não
apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às
demais microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem na
hipótese do item 10.2 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista
na alínea a deste item.

c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte com propostas iguais,
será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para apresentação de nova
proposta, na forma das alíneas anteriores.

d) Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfazer as exigências do item 10.4
deste editai, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de
menor valor.

10.5 O disposto nos subitens do item 10.4, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.
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10.6. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público,
com a convocação prévia de todos os iicitantes.

11. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO

11.1. Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da Licitação, ou após o seu
julgamento, será lavrada ata circunstanciada, cabendo à Comissão adjudicar o objeto da Licitação ao
vencedor, submetendo tal decisão à Prefeitura Municipal;

11.2. A Prefeitura Municipal de PASTOS BONS, poderá revogar ou anular esta Licitação, no seu todo
ou em parte, por razões de Interesse público nos termos do Art. 49 da Lei 8.666/93;

11.3. Homologada a Licitação, será convocado o vencedor, para, no prazo de até 05 (cinco) dias,
assinar contrato, conforme Anexo VI;

11.4. Ocorrendo o desatendimento ao prazo estabelecido no subitem anterior, a Prefeitura Municipal,
convocará segundo a ordem de classificação, outro llcitante, se não preferir proceder a nova
licitação;

11.5. À llcitante convocada, em substituição à primeira, será adjudicado o objeto da Licitação e com
ela será assinado o contrato, desde que aceite as mesmas condições da Proposta vencedora,
inclusive quanto ao preço, de acordo com o art. 64 da lei n.° 8.666/93.

12. CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

12.1. Após a homologação do resultado da licitação, a empresa llcitante vencedora, terá o prazo de
até 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação pela Prefeitura Municipal de PASTOS BONS -MA,
para assinar o respectivo contrato.

12.2. Quando a empresa convocada não comparecer ou recusar, injustificadamente, a assinar o
contrato no prazo e condições estabelecidas ou ainda, não apresentar situação regular no ato da
assinatura do contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, será convocada outra
empresa llcitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação e assim
sucessivamente.

12.3. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades previstas
neste edital e seus anexos.

12.4. O prazo de convocação para assinatura do contrato poderá ser prorrogado, uma vez, por Igual
período, quando solicitado pela parte interessada, durante o seu transcurso e desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de PASTOS BONS -MA.

12.5. A contratação formallzar-se-á mediante assinatura de instrumento particular, denominado
"termo de contrato", observadas as cláusulas e condições estabelecidas na minuta do contrato
(anexo VI deste edital), e da proposta de preços vencedora.
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12.6. É facultado à Prefeitura Municipal de PASTOS BONS -MA, quando a convocada não comparecer
no prazo estipulado no Item 12.1 deste edital (ressalvado o disposto no item 12.4 deste edital), não
apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato ou, ainda, recusar-se a assiná-lo,
Injustificadamente, convocar as empresas licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
fazê-lo em Igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1° (primeiro) classificado, inclusive
quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação
independente da cominação prevista no artigo 81 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis,

13. CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1 A Licitante vencedora obriga-se a executar os serviços objeto desta TOMADA, em conformidade
com as especificações descritas neste PROJETO BÁSICO e sua Proposta financeira, sendo de sua
Inteira responsabilidade a substituição do mesmo, caso não esteja em conformidade com as referidas
especificações.

13.2 Caso haja interrupção ou atraso na execução dos serviços, a CONTRATADA entregará
justificativa escrita em até 24 horas, onde a justificativa será analisada pelo CONTRATANTE que
tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento e instalação.

13.3 Todas as despesas relativas à execução do serviço correrão às custas exclusivamente da
licitante vencedora.

14. PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E
DESCONTOS.

14.1-0 pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias úteis após o
recebimento definitivo, mediante a apresentação de Nota Fiscal discriminativa, acompanhada da
fatura e devidamente atestada por servidor designado para este fim, por meio de ordem bancária
emitida em nome do proponente vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicado, uma vez
satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

14.2- Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de
obrigações em virtude de penalidades impostas ao proponente ou inadimplência contratual,
inclusive.

14.3- A Prefeitura Municipal reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, dos
produtos fornecidos não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

14.4 - O pagamento de cada uma de suas parcelas, será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, úteis mediante a apresentação da nota fiscal, acompanhados ainda das Certidão Conjunta
Negativas de Tributos Federais, do INSS e FGTS, e ainda deverá conter, obrigatoriamente, a
identificação do certame licitatório bem como a identificação dos serviços relativos a cada um de seus
lotes.
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14.4.1 - Os pagamentos serão feitos pela Secretaria Municipal de Administração, conforme a
execução dos serviços.

14.5 Na existência de erros na nota fiscal, a Prefeitura Municipal de PASTOS BONS -MA devolverá a
fatura ao fornecedor dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, quando deverá proceder a
substituição.

14.6. A Prefeitura Municipal de PASTOS BONS, reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no
ato da atestação, os serviços entregues não estiverem de acordo com a especificação e quantidade
apresentada e aceita.

14.7 - ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA
14.7.1 - No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o
valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a
data do efetivo pagamento, pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante
aplicação da seguinte fórmula:
AF = [(1 + IPCA/100) N/30-1] x VP, onde:
AF = atualização financeira;
IPCA = percentual atribuído ao índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir
da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

14.8 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS
14.8.1 - No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado
financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento,
pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:
AF = [(1 + IPCA/100) N/30-1] x VP, onde:
AF = atualização financeira;
IPCA = percentual atribuído ao índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir
da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

15. INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

15.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato ou fornecer os produtos cotados,
dentro do prazo estabelecido caracteriza o inadimplemento total da obrigação assumida. Ao
contratado total ou parcial Inadimplente serão aplicadas as sanções legais a saber:

■  advertência;

■  multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total,
o equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, cumuláveis com as demais sanções;

■  suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
ADMINISTRAÇÃO, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

16. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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16.1 Dos atos da administração, decorrentes da aplicação deste Edital, cabem:
16.1.1 Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou lavratura da ata
nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante;

b) julgamento das propostas;

c) anulação ou revogação da licitação.

16J.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o
objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
16.1.3. Pedido de reconsideração de decisão do Chefe do Executivo, na hipótese do § 3° do art. 87
da Lei n.° 8.666/93, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação do ato.
16.2. Os recursos serão dirigidos ao Chefe do Executivo, por intermédio da Comissão Permanente de
Licitação - CPL,

17. FONTE DE RECURSOS

17.1. As despesas para atender ao objeto desta Tomada de Preços ocorrerão por conta de recursos
próprios do município, das seguintes Dotações Orçamentárias;

15.452.0030.1016.000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

18. ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO.

18.1. A prefeita Municipal de PASTOS BONS -MA ou pessoa por ele designada, poderá revogar a
presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como
adiá-ia ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caiba às empresas licitantes
quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso.

19. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.

19.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do
presente editai e seus anexos deverá ser enviado, por escrito, podendo ser protocolado o originai,
mediante recebimento da 2® (segunda) via, à Comi^ão Permanente de Licitação responsável por
esta licitação, até 2 (dois) dias úteis anterior à data fixada no preâmbulo.

19.1.1. Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quanto ao edital;

19.1.2. Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas as demais empresas que
tenham adquirido o presente edital.
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20. DA CAUÇAO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

20.1- A caução de garantis de execução do Contrato tem por objetivo oferecer garantia à

Administração quanto ao fiel cumprimento, pela proponente vencedora, de todas as obrigações direta

ou indiretamente vinculadas ao Contrato a ela adjudicado.

20.2- A CONTRATADA deverá depositar, a título de caução de garantia de execução do contrato, a

importância correspondente a 4% (quatro por cento) do valor global do contrato. Em se tratando de

dinheiro, esta deverá ser depositada no Banco do Brasil, conta corrente n° , agência n®

, devendo o comprovante ser protocolado no Protocolo Geral do Município, até o dia da

assinatura do Contrato.

20.3- As garantias sob as formas de Seguro e Carta de Fiança deverão ser registradas no Cartório de

Registro de Títulos e Documentos, às expensas da proponente vencedora, bem como deverão ter a

assinatura do representante do segurador ou fiador, conforme o caso, com firma reconhecida e ser

protocolado no Protocolo Geral do Município, até o dia da assinatura do Contrato.

20.4- As garantias sob a forma de Título da Dívida Pública serão aceitas, desde que tenham sido

emitidas sob forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos(Artigo 56, § 1°,I

da lei 8.666/93).

20.5- A proponente vencedora estará sujeita à prestação de garantia adicional, caso o valor de sua

proposta esteja enquadrada no disposto no parágrafo 2° do artigo 48 da lei 8.666/93 com a nova

redação da lei 9.648 de 27/05/98.

20.6- O valor da caução e o seu prazo de validade deverão estar permanentemente atualizados até a

expedição do Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

20.7- A caução de garantia de execução do Contrato será restituída mediante requerimento da

proponente vencedora, após a expedição do Termo de Recebimento Definitivo da Obra. Em caso de

rescisão do Contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvido o valor da CAUÇÃO DO

CONTRATO, a menos que a rescisão ou a paralização decorra por culpa da Administração, nos

termos da legislação vigente.

20.8- Na hipótese da caução de garantia ser prestada mediante Carta Fiança Bancária, esta deverá

ser apresentada com firma reconhecida e conter a expressa renúncia aos benefícios referidos nos

artigos 366, 827, 835, 837 e 838 da lei 10.406/2002 - CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

Av. Domingos Seilão, 100 • São José, CEP; 65.870-000 • Pastos Bons - MA* Email: prefeitura_pastosbons@hotmajl.com
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20.9- Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos Serviços, respeitado os limites

previstos na lei 8.666/93, a proponente vencedora deverá proceder ao reforço da caução inicial no

mesmo percentual estabelecido no item 20.2.

20.10- Havendo prorrogação de prazo formalmente admitida pela Administração, deverá a

Proponente vencedora apresentar quaisquer das modalidades de garantia previstas neste Edital e por

essa escolhida, de forma a abranger o período de prorrogação, retendo a Administração os créditos

da proponente vencedora, enquanto não efetivada tal garantia, o valor a ela correspondente.

21. CONDIÇÕES GERAIS

21.1. É vedada a transferência, total ou parcial, para terceiros, dos produtos que forem adjudicados
em conseqüência desta Licitação.

21.2. Não serão levadas em consideração pela COMISSÃO, quaisquer consultas, pedidos ou
reclamações relativos ao Edital que não tenham sido formulados por escrito e devidamente
protocolados, até 05 (cinco) dias antes da data marcada para abertura dos envelopes, ressalvado o
disposto no §2° do art. 41 da Lei 8.666/93.

20.3. Em hipótese alguma serão aceitas manifestações verbais sobre este Edital.

20.4. Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, fica eleito o Foro da Comarca da PASTOS
BONS, Estado do Maranhão excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja.

20.5. O Chefe do Executivo, poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo
anulá-la, de oficio ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim justificar.

20.6. A comissão Permanente de Licitação prestará todos os esclarecimentos solicitados nesta
licitação, sobre o Edital e seus anexos, obedecendo instruções do sub item 20.2.

20.7 O editai está disponível para todos os interessados no Portal de Transparência do Município,
http://sucupiradonorte.ma.gov.br/transparencia/licitacoes podendo ser adquirido junto a CPL, de 2^ a
6®, das 08:00 ás 12:00 horas na sede da Prefeitura Municipal de PASTOS BONS, à Praça da
Liberdade, s/n, centro, como também ser solicitado através do E-mail:
pm.cplsucupiradonorte@gmail.com. Esclarecimento adicional no mesmo endereço e e-mail citados.

20.8. Integra o presente Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos:

ANEXO I - PROJETO BÁSICO E PROJETO.

ANEXO II — Carta de apresentação da Proposta

ANEXO III - Modelo de Carta Credencial para representante

ANEXO IV - Declaração de Superveniênda de Fato Impeditivo da Habilitação.

ANEXO V - Declaração de não empregar menor

ANEXO VI — Minuta do Contrato

Av. Dwningos Sertão. 100« São José. CEP: 65.670-000« Pastos Bons - MA< Email: prefeitura_pa8tosbons@hotmait.com
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ANEXO VII - Termo de opção e declaração para microempresa e empresa de pequeno porte

ANEXO VIII - Modelo de Capa para acompanhar os documentos de habilitação e proposta.

ANEXO IX - Declaração de Elaboração Independente de Proposta

ANEXO X - Declaração de Localização e Funcionamento (com fotos)

ANEXO XI - Modelo para Carta fiança.

Dê-se-lhe a divulgação prevista no Art. 21 da Lei n.° 8.666/393.

PASTOS BONS (MA), 20 de Agosto de 2021.

Secretária Municipal de Saúde

Av. Domingos SertSo, 1£K) • Sâo José. CEP; 65.870-000 • Past(» Bons - MA ♦ Email: prefeituna_paslo8bon8@hotmaãl.com
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Processo Administrativo t\° 3010.0508.157/2021
TOMADA DE PREÇOS N.^ 013/2021
nPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA:20/09/2021

HORÁRIO: 08:00 HORAS

ANEXO -1

PROJETO BÁSICO

Av. Domingos Sertão, 100 • São José, CEP: 65.870-000« Pastos Bons - MA • Email: prefeitura_pasto8b(vis@hotmall.com



PfííCÇIPJOA Oc

PASTOS BONS

}■ FOLHA N':_
FROC.

'"."•RjÍ RÜda"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS -CNPJ 05.277.173/M01-75iv D^ingos sertão. 100, São José. CEP 65870-000. Pastos Bons MA
e-mail: prefeitura_pastosbons®hotmail.com

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
OURA: REI ORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZ.A FERREIRA

MOTA

PASTOS BONS-NIA
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1. INTRODUÇÃO

infraestrutura necessária para atendimento.

arquitetura

1.1. o PROJETO:

1.1.1. partido ARQUITETÔNICO:

o Projeto de reforma, em sua rronoepçâo, buscou a elaboração de uma edificação simples e
racionalizada, atendendo aos critérios básicos para o funcionamento.

adaptasse as condições climáticas e culturais das diferentes regiões.

1.1.2. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

auan.0 -s ma.er,a,s "co^rra drerio^r'!"^
revestido e a estrutura em concreto s * ̂  Hr. toiharin em estrutura de madeira bem como a

^obe^rdorrerinf^rro^''^ piso, espe=if,cou-se cerâmica resistente â
abrasâo facilitando ainda a limpeza do local.

maior parte das esquadrias é do tipo correr, em alumínio.

1.1.3. acessibilidade

1-1 S C ríoroi 9QR de 2 de dezembro de 2004, a acessibilidadeâdef,nr.rrdS:r~comsequro^^^^^^
r:re^\TdT"::™rç?o j«dadora de det^lâncla ou com
mobilidade reduzida".
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adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como: Icarras de
apoio, equipamentos sanitários

Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê,

. Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido;

•  Sanitários (feminino e masculino) para pessoas com deficiência,

Observação: Os saníários contam com bacia sanitária específica para estes usuários, bem
í como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada ambiente,

1.1.4. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

. ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos uibanos,
•  Lei de Zoneamento, Parcelamento. Uso e Ocupação do solo;
• Código de Obras de Pastos Bons;
• Código de Postura do município de Pastos Bons,
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MFMQRIAL DESCRITIVO

AnMINISTRACÃO LOCAL DA OBRA

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

o Encarregado (Geral) auxiliará o Engenheiro (Residente ou náo) na supervisão dos tratalhos
de construção O elemento para ocupar o cargo deverá possuir experiência comprovada adquinda to
exercido de função idêntica, em obras de características semelhantes à contratada. Deverá possuir,

' mínimo, grau de escolaridade médio ou treinamento espeoializado.

Os encarregados de Forma, Armação. Concretagem, Alvenarias, Revestimentos, Instalações
etc. possuirão, obrigatoriamente, expenência adquirida no exercício de idênticas funções em obras de
características semelhantes â contratada.

O dimensionamento da equipe de encarregados ficará a cargo do CONSTRUTOR, de amrdo
com o plano de construção previamente estabelecido. Os demais elementos da administrado ̂
canteiro de obras, tais como almoxarifes, apontadores, vigias, etc,, possuirão, obrigatoriamente,
experiência adquirida no exercício de Idênticas funções.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir do CONSTRUTOR a substituição de qualquer proflMlonal do
canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a f ® f
hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro. A ^ funcionário será
processada, no máximo 48 horas após a comunicação por escrito, da FISCALIZAÇÃO.

Os custos devem vanar de obra-a-obra de acordo com o porte de cada CONTRATADA, sat^o
a mesma, qual a melhor composição para sua administração local,
responsabilidade arcar com os custos que excedam o mínimo exigido pela CONTRATANTE.

A contratada deverá providenciar ainda o para o perfeío funcionamento e atendimento as
normas ragulamentadoras todo e qualquer equipamento de Proteção IndIvWual
neutralizar um possível agente agressivo contra o trabalhador. Deverá ainda se responsabiliza pe
fornecimento do Vale Transporte e alimentação.
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SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Deverão ser afixadas em local bem visível, 01 (uma) placa indicativa da obra, em chapa metálica
com a "em maieira e plntu. residente a so, e chuva, med,ndo1,50x2,00m conforme modeto a
ser definido pela FISCALIZAÇÃO.

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Será demolidas as paredes de alvenaria de acordo proieto arquitetônico.

O revestimento e piso cerâmico da nova sala de espera será retirado .

Todo reboco danificado será demolido

As instalações elétricas e hidrosanitária será recuperada

Serão removidas portas e janelas danificadas sem reaproveitamento

Cobertura da varanda será removida.

PAREDES. FORROS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE VEDAÇÃO EMTUOLO CERÂMICO FURADO NA VERTICAL DE 9X19X39CM

Compreende a execução de alvenarias de vedação com tijolos ou blocos com tela armada para
dar maior resistência ao revestimento,

Para fins desta Especificação, serão considerados os seguintes tipos de alvenarias:

Figura 1. Alvenaria singela com blocos
cerâmicos 06 furos

Figura 2. Alvenaria dobrada com blocos cerâmicos
06 furos
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Juntas Amarradas;

Sistema de execução das alvenarias em que as juntas verticais entre btocos ou tijolos de f^das
consecutivas sao dispostas de uma maneira desencontrada

Figura 3. Juntas Amarradas

nOBERTURA

TELHA

g^vada e^aCu baixo Íievo, a mar» do fabricrte e a sua procedénc.

REVESTIMENIO

CHAPISCO DE PAREDES

DESCRIÇÃO

o chapisco e uma argamassa de ci,T«nto e are« (tmço 1:3 em volume) que tem a finalidade de
melhorar a aderência entre a alvenaria e o emboço.

Chapisco grosso: Argamassa de t.çc 1:3, cimento ̂ dland e areia de granulometria grossa, â
qual se adiciona pedrisco selecionado, com diâmetro médio de 6mm

Obs.: Sempre que possível, deveré ser utilizado cimento CP-lii ou CP-IV, preferencialmente.
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os seiviços incluídos no servço fornecimento dos materiais, preparo e aplicação do chapisco,
APLICAÇÃO

Em alvenarias de tijolos ou blocos de concreto ou cerâmicos de superfície de concreto para
recebimento posterior do emboço.

Em superfícies muito lisas ou pouco porosas que receberão gesso posteriormente (chapisco
rolado).

EXECUÇÃO

As oaredes serSo abundantemente molhadas, antes do início do chapisco. A apliração do
chapisco sL de baixo para cima em todos os parâmetros verticais das alvenarias e estruturas. As
dimensões estão discriminadas no projeto.

REBOCO INTERNO

DESCRIÇÃO

Camada de revestimento de acabamento com espessura máxima de 2,5mm feita com
argamassa de cimento, e areia (traço 1:6 em volume) para superfícies externas, internas e em laje.

OS serviços incluídos no serviço fornecimento dos materiais, preparo e aplicação do reboco.
APLICAÇÃO

coberturas

EXECUÇÃO

movimento rápido de baixo para cima.
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cantoneira, quando utilizada. O excedente da argamassa que nâo aderir à superfície nSo pode ser
reutilizado.

Recomenda-se riscar os cantos entre paredes e forro antes da secagem. Deve ser executado no
mínimo 7 dias após aplicação do emtxjço e apôs a colocação dos marcos, peitons, et

REBOCO EXTERNO - IDEM O

Nesse serviço estão incluidos os revestimentos internos das platibandas acima das coberturas e^  todos os perímetros que não receberão revestimento cerâmico.
EMBOÇO

DESCRIÇÃO

6 . « "" . "<•» «JS*" âl"'. "

como as paredes sâo mais ates. as irregularidades sâo maiores

insumos de produção.

revestida. Fixa-se primeiro a taiisca
aproximadamente 1,5 cm. A seguir, com aux Hp 9 0 m Faz- se o mesmo taliscamento

estarão com suas faces aprumadas, isto é, no mesmo plano vertical.
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isso, foooam-se guias ou mestras verticais em toda a parede, que serv.rSo de base para o
preenchimento do emboço.

neniris de feitas as guias as taliscas devem ser retiradas. Com a parede previamente motada,

parede e retirar bolhas de ar atrasadas de lançamento.

superfície deverá apresentar acabamento áspero.

Recomenda-se a aplicação do emboço apenas apOs 24 troras da execução do ctiapisco.

NORMAS

NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais - preparo, aplicação
e manutenção.

REVESTIMENTO CERÂMICO

projeto arquitetônico,

com a da cerâmica.
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PAVIMENTAÇÃO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA - REGULARIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

Este serviço será executado sobre o lastro de concroto, com argamassa 1:4(cimento e areia
média) preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 300kg.

EXECUÇÃO

Limpar a base, incluindo lavar e molhar, nSo deixando resquictos de sujeiras ou poeiras que
possam vir a interferir na qualidade do produto final.

Definir os níveis do contrapiso.

Assentar taliscas.

Camada de aderência: aplicar o adesivo diluído e misturado com cimento.

Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, ̂ palhamento e compactação, definição
preliminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente.

Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

PISO CERÂMICO 46X45 ANTIDERRAPANTE

sera executado revestimento cerâm.co para piso com placas tipo grâs de dimensões « x 45 cm
iiso. 45 x 45 ̂m eintiderrapantes, conforme espec.icado em projeto arquitetônico.

sobre o lastro de concreto se^ aplicada argamassa -^r4rra1tur
utIlIza-se ~'f;jT4mrd?aTrm^^ mais ou menos 2,00 m= de ônea,
LlJt c^Cso Erse^ur retira-se o ex^sso de argamassa com o .do dentado e aplica-se
então a cerâmica.

A argamassa da camada de ragular.a,ao W^Td^v^l^^^

Apcs terem sido distribuídas sobre a área pavimentada,
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NOS pianos ligeiramente inclinados, nâo ser^o toleradas diferenças de declividade em relação à
prefixada ou flechas de abaulamento superiores a 1,0 cm em 5,0 m, ou seja, O, .

específico.

AS juntas serão, inioialmerte, escovadas e umedecidos, após o que receberão a argamassa de
rejuntamento.

Artes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida cuidadosa limpeza
da pavimentação.

PISO pi3„ cimentado, conforme projeto no traço 1:3, pavimentação deverá

apresentar uma superfície lisa e devidamente nivelada obedecendo aos oaimentos mínimos de proje .

gSQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA REGIONAL DE PRINEIRA, COM ADUEUV E ALIZAR.

de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco,

e o regime de trabalho que venham a ser submetidas,

inoxidável).

Todas as madeiras a serem empregadas deverão ser tratadas previamente com anti-cupinicidas.
PORTÃO PARA PEDESTRES EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE
ARAME GALVANIZADO.

Será executada um portão para entrada de pessoas na parte frontal da escola.

Ele será composto por portão em barras de ferro retangular chata e tela de arame galvanizado,
fio 8 bwg, malha quadrada 5x5cm, inclusive cadeado. Pintura
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1 nuCAS E METAIS

LOUÇAS

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das .^bas e

de louça branca suspenso com barra de apoio lateral conforme norma NBR 9050,

Na cozinha será instalada cuba de embutir em aço inoxidável conforme especficaçao em pr^eto
arpurtetônrDeve^ ser quadrada com todos os equipamentos, inclusive srfáo. válvula e engate
flexívei.

vasos sanitários que deveráo ser instalados seráo do tipo caixa acoplada com tampa e
acessórios.

Deverá ser instalada bacia sanitária apropriada para PNE em louça branca com válvula *
descarga e 02 barras de inox para apoio ao lado de cada vaso sanitárb, conforme projeto arquitetônico.

O tanque seiá em mármore sintético cor clara, modelo cuba e esfregador conforme projeto
anexo.

METAIS

seráo fornecidas e instaladas torneiras de mesa cromada para lavatôrio.

em todo território nacional.

Deverá ser instalada na bancada de granito torneira de pressão cromada para cada pia do
banheiro Deverá ser executado nos banheiros acima da bancada de granito espelho conforme wde a^lSír^"ar pmnchas dos banheiros, ̂ veráo ser fixadas cubas de louça branca oval, com
massa colante apropriada, nas bancadas de granito.

Deverão ser fornecidos e instalados registros de pressão corn canopla
chuveiros e registros de gaveta bruto para isolar os ramais de abastecimento e cavalete da carxa águ
conforme projetos anexos.

seráo adotadas válvulas de descarga de 1,1/2- em metal com acabamento cremado apenas nos
banheiros para portadores de necessidades especiais.
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INSTALAÇÕES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

NQ projeto de instalações elétricas foi definido a distriboiçao gerai ,tes
força comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos O ̂ ^"dimer^to à edificação
coLderado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionana local.

Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão máxm

srr,s.T=.r..c:^ iisr.
facilidade de manutenção e durabilidade.

os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensão máxima

sensibilidade para garantir a segurança.

As tomadas para ligação de computadores terão circuito exclusivo, para assegurar a estabilidade
de energia.

AS luminárias especficadas no projeto pn^veem lãm^das de texa'de «oTío

energia.

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, bcm todos os
rrder:%^:rrr:=
satisfatório e de boa aparência.

Todo equipamento será preso firmemente no local que deve ser instalado, prevendo-se meto ̂fixação rsuspL^^So condJntes com a natureza do suftorte e com o peso e d,mansões do
equipamento considerado.
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As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamerito elétrim serão protegidas contra
contatos acidentais seja por um invólucro protetor, seja pela colocação fora do alcance normal de
pesaaas nâo qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que em operação normal possam produzir fafsras, centúrias
chamas ou partículas de metal em fusão, deverão possuir uma separação incombustlvel protetora,
ser efetivamente separado de todo o material facilmente combustível.

Só serão empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que
satisfaçam as normas da ABNT que lhe sejam aplicáveis.

Em lugares úmidos ou normalmente molhados, nos expostos âs
possa sofrer a ação deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, nos locais ot que, ̂la
natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer incêndios ou explodes, e ontte
materiais ficar submetidos às temperaturas excessivas, será usado materiais adequados
especialmente a essa finalidade.

os etetrodutos empregados neste projeto serào de PVC flexível e rígido
chamas que oferece proteção mecânica para fios e cabos em instalações elétricas embutidas
tensão.

Os condutas serão aplicados acima do forro, embutidos na alvenaria e lajes ou sob o piso da
edificação

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o paramento da alvenaria - de modo a nSo
resultar excessiva profundidade depois de concluído o revestimento - e serão nivelad^ e ̂Pruroadas^AS alfurasls caix^ em relação ao piso acabado serão as seguintes (tomadas do bordo inferior da
caixa):

Tomadas baixas: O.SOm

Interruptores, tomadas médias; 1,1 Om

Tomadas altas e arandelas: 2,20m

AS caixas de Interruptores, quando próximas de alisares, serão tooalizadas a, sempre que
possível, no mínimo, lOcm desses alisares.



í-.FOi.riA N^:

p^i.pr(^jOjr/Ç

PASTOS BONS

I PROC. n':
;'%:P\üsàR]Ck

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - CNPJ 05.277.173/0001 -75
Av Domingos Sertão. 100, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-mall: prefeitura_pastosbons@hotmail.com

PINTURA

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
Previamente a pintura das paredes externas e internas, os revestimentos deverão ser iKate

limpos até apresentarem uma superfície uniforme livre de partículas e receberão uma dernSo
de base acrílica.

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.

As oaredes internas nas áreas sem revestimento ou acima da faixa de cerâmica de 10x10 até o
teto receberão acabamento com massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado fino. As lajes
que ficarem aparentes também receberão acabamento com massa corrida,

PINTURA COM TINTA LÁTEX

Será executada aplicação manual de pintura látex em paredes internas e lajes, em duas

pigmentos e componentes mais densos.

PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

será executada aplicaçáo manual de pintura látex acrílica em paredes e

pigmentos e componentes mais densos.

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO
UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO.

Lpas, e aplicado uma demáo de fundo anticorrosivo (cromato de anco).
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PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE MADEIRA, INCLUSO UMA
DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR.

Todas as esquadrias de madeira levarão pintura esmalte fosco, duas demãos na cor definida no
projeto de arquitetura, sendo que antes desta pintura as esquadrias deverão ser previamente bem
limpas, e aplicado uma demão de fundo preparador niveiador branco.

PINTURA COM TINTA PVA LÁTEX

Deverá ser aplicado duas demãos de tinta látex própria lajes devidamente emassadas, como
acabamento o mesmo deverá estar limpo, seco, isento de poeiras e nivelado.

sário deverá ser fornecido pela CONTRATADA.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

BARRAS DE APOIO INOX

As barras de apoio indicadas no projeto de esquadria, em conformidade com a NBR 9050
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. As portas dos banheiros
PNE receberão as barras em uma das faces conforme projeto. Estas barras serão metálicas de
diâmetro 3,5 cm instaladas na posição horizontal. Estes mesmos puxadores deverão ser aplicados nas
paredes das instalações sanitárias (como "barras") para portadores de necessidades especiais
atendendo a mesma NBR, em seu subitem de instalação sanitária.
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Figura 4. Bacia sanitária - Barras de apoio lateral de fundo
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LIMPEZA FINAL DA OBRA

Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e detritos que venham
a se acumular no local da obra, a mesma deverá ser entregue totalmente limpa e com as instalações
testadas e aprovadas pela fiscalização.

Os serviços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ ou projetos somente serão
considerados extraordinários quando autorizados pela fiscalização.

MaS^Mota Sá
E]tg° Civil

Crea-Ma ''167/D
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HerialK BACM

MMicayata: iijn.

Código Banco Deecrtçio
Orçamento Analítico

com BOI

1 SERVIÇOS PREUUMARE8 23388* *42%
11 74300001 SMAP! PLACA DE CBRA Vi CHAPA DE ACO OAiVANiZADO •' s' ' 208.21 33828 231138 3,80%

u 73856/002 GlNAPl CAHNA E UMPE2A MANüAL OE TERRENO nf ',«0; 'li». 1.26 32800 0.92%

à DEHOiiçOes e retraoas 73,3* 811%'
ii 67660 REMOÇÃO OE KTERRUPTORES/TCMADAS ElEtRiCAS. OE FORMA UN 8.» 84* 4.80 0.01 %

MANUAL, SEMREAA^OV&TAMSNTO. Af J2/2C17
2,2 67665 8M4PI REMOÇAO de LUMWARIAS. de formaUANUAi. SEM "UN " ■ 1, ' " 0,». 8*3 3.38 0.01 %

REAPROVEITAMENtO. AF_12/2017

Xã 67663 BMAPf RÊMOÇAO OE tOUÇAS, 0Í FORMA MANUAL, SEM R£AMVErTAM8<TD. um" 7.n 898 8.98 0.01%
Af_12/?0ir

2Â 97644 SIMAP1 REMOÇAO QE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAmOVEITAMenO. oF • e':' 8.43. 8« 64J4 0.00%.
AF,12/M17

t REVESTIMENTOS 1 1.718*8 247%
Í1 87530 8INAPI M AasA ÚMCA. PARA RECEBIUENTO OE PINTURA. EU AR6MIASSA m" st' 2T.42' M.2T 1.713.30 2.87%

TRAÇO t:^e. PREPARO MANUAL. AA.ICAG1A MANUALMENTE £M PACCS
INTERNAS DE PAf^ES. ESPESSURA DE 20MM. COM ESCCUÇAO OE
TAUSCAS, AF.08r2014

4 COBERTURA 18300.78 3*47%
4.1 64221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMB0Ç/«A COM AAOMIASSA TRAÇO M IWS ' tiàa 22.73 21808 0.49%

1:2 9 rCIA£NTO, CAL E ARE1A| PARA TELHADOS COM ATÉ 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE \iERTlCAL. AFJI7/2016

4.2 64224 SlNAPl EUBOÇAMNTO COM ARO AMASSA TRAÇO 1:29 (QMENTO. CAL E AREIAI. M 10 nàs. 2172 217 JO 0.34%

AF_Q7«)19
4,3 27êORâE RevHãD em ceóartum eeni latia carenKa canH ecmum, Babalana w sMltf. ir* 1W. " HLH'' 781S U.48680 22.34%

um» ropoUçáo da 20% Oo maielal

S E8QUADR1AS 1 12488,82 28*3%
S,1 61332 SlfMA KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA. SEMLOCA (LEVE OU fi^OlAL UN . 18; •<2J8 K3.T2 I2.8se.sz 20.03%

PADRAO Médio, 60X210CM. espessura de «.scm, itens inclusos:
DOSRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇAO 00 BATENTE, SEU WHAOURA
-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ2/2019 i

1 INTALAçÔeS G.ÉTRICAS 8408.3* 878%

ii 97611 S1NAA lampada compacta Fluorescente de is w. base ett • UN : 18 18*8; 23.87 369.66 0,56%
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO AF CE2/2fi20

6,2 67662 81NAR1 LUMINÁRIA TIPO H-AFON, DE SOBREPOR. COM 1 LAMMDA LED 0£ 12719 UN io": " KBI ' 44.88 448.80 0,70%
W, SEU REATOR - F<»NECIUENTO S INSTALAÇAO. AF D2/2Q2Q

6.3 62025 BINAPI INTERRUPTOR SIAPtES |1 UOOULO) COM 2 TOMADAS OE EMSUTR 2P^T UN "4»J3" 61.33 36818 040%

10 A INaUINOO SUPORTE E FIACA - FORNECIMENTO € INSTALAÇAO.
AF_12/20t5

92DOOBINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO^ 9*110 A INCLUINDO SUPORTE UN »■ 2o.n 2897 1S882 044%.
E R>CA . FORNECNEKTO E 6ISTAIAÇAo. AF_12/2Q15

ei 6280RSE Ravtate da Eionto da lomada sinolea ccm rapoeiçáo da forrada e da MçAo « '1B. „ ÊÁV. 10812 1.08140 "l,68%'
7 LOUÇAS 6 METAIS 4J6841 'W%
7.1 66906 SMAP! TORhCIRA CRDMAOA DE MESA l/TOU 3/4! PARA UVATÚRIO. PADRAO UN i 4840 ' 8873 22740 0,36%

POPULAR • FC»7eCBilENT0 E INSTALAÇAO. AF.QI/2I120
7J 83396 8ff4An BANCADA ORANITO CINZA 50 X M CM. INCL CUBADEBIBUm 9ML UN . 7 42831^ S1.83 4.141.41 0.43%

LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM. VAlNAJLA METAL CROMAOO, SIFAD FL£)dVEL
FVC. ENGATE 30 CM nXId^L FLASTICO E TORNEIRA CROMADA DS
MESA PADRAO POIRJLAR • F(nNEC £ INSTALAÇAO. AF_01/2âai

6 PINTURA 1748*4* 27,17%
86486 SMARI APLICAÇAO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMAO. m* 75U: 1,21 " " 813 i.n8Ú 240%.

AF 06121114
Pi 66496 SI^IAPI MRJCAÇAO E LIXAMENTO de massa LATEXeu PM^EDES. UMA06UA0. ni' " W74 T.os' 8*1 ■ 8788.43 4.22%

k AF_06/2014
L «8467 5IHAPI AnjCAÇAO MANUAL DE PINTVAA COM TINTA LATEX n/A 04 PAREDES, m* 3013 ' 1tÜ4 ■ 12.92 888942 810%

DUAS OEMAOS. AF 06/2014
6.4 88469 SINAn APUCAçAo MANUAL OE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRlfCA EM U7 11.81 1861 8486.97 10.10%

PAREDES. DUAS DEMAos. AF 0&20I4
64 74e66i>DQ1 SlNAPl PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MAOEIRA, DUAS DEMAOS. SOBRE IB» SIt* 1808. 28*21 148082 1.87%

FVMDO MVELADOR BRANCO

Aí 2306 ORSE Anlun de acabanwifo com aplica^» d« 02 demicm de eamale aMMoo cotea iip i4ja 17.77 774.77 1,21%
««Mffiaes rrweteas - Ri

6.7 102491 SINAPt PINTURA OE PISO COM TINTA ACRILICA, APKCAÇAO MANUAL. 2 DEUAOS. w so,t '17;07 998,43 1.08%
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/21221

g S6RV1Ç0E8 OlVERSCS SM.79 827%
B.1 68609 SIHAPI LIMPE2A OE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE VÍTIUZAM» ACDO ffl» 200 813 ze* 332.00 883%

MLIRIATICO. AF 04/2019
9.2 84992 SMAPI £ ICCU(>(0 0£ PASSE10 (CALÇADA} OU PISO DE CONCRETO COM nf jm' 8B,m' 1186* 223440 881 %

CONCRCTO M0LDN30 IN LOCO, FEITO £M CfifU. ACABM4ENT0 '

CONVBdONAL. ESPESSURA 6 CM. ARUAOa AF.07/2016
"9.S 96116 SlNAPl FORRO EM RÉGUAS OE PVC, FRISADO. PARA AMBiENTE6 C0MERCM8, m* ai.w' "73Í^' 91.01 3.182.89 4.89%

1 INCLUSIVE ESTRUTURA DE PIXAÇAO. AF 06/2017 P
18 SERWÇOeS PHAIS i"" 1.S4I.19 841%
lir." ■' _ 68á7*M4APl UMFCZA FINAL DA OBFU 1^' _ 818; .'.'.--■Mi' 831. 1446.16. 841%
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REFORMA UBS LUIZA FERREIRA MOTA

Endereço
AVENIDA JOAO PESSOA, SAO JOSÉ, PASTOS BONS - MA

PASTOS BONS I

Porcentegem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Bancos

SINAPI-06/2021 •

Maranhão

ORSE • 04/2021 -

Sergipe
SEINFRA-027 «Ceará

Cronograma Físico e Financeiro
Descrição
SERVIÇOS PREUMINARES

DEMOUÇÕES E RETIRADAS

REVESTIMENTOS

COBERTURA

ESQUADRIA8

INTALAÇÕES ELÉTRICAS

LOUÇAS E METAIS

PINTURA

8ERVIÇ0ES DIVERSOS

SERVIÇOES FINAIS

Total Por Etapa
100,00%

2.836,56

100,00%'
73,58_

100,00%'
1.713,50

100,00%

15.000,78,
100,00%'

12.859,52

100,00%

2.408,55

100,00%

4.368,41

100,00%
17.439,60

100,00%

5.948,79

100,00%

1.546,16

Encargos Social*
Desonerado:

Horista: 85,68%

Mensalista; 49,33%

30 DIAS

100,00%
2.B36.56

100,00%

73.58

100.00%

15.000.78

27,9%

17.910,92

27,9%

17.910,92

SC DIAS

100,00%

1.71330

100,00%
2.408,55

100,00%

17.439,60

100,00%
5.948,79

42,85%

27.510,44

70,75%

45.421,36

90 DIAS

100,00%
12.0U,52

100,00%
4.368.41

100,00%
1,546.16

29,25%

18,774,09

100,0%

64.195,45

y 2: 2:



REFORMA DA UBS LUIZA FERREIRA MOTA - RUA JOSÉ
HORACIO, São JOSÉ • PASTOS BONS - SEDE

Bancos

SINAPI . 06/2021 . Maranhão

ORSE - 04/2021 ■ Sergipe

Encargos Sociais
Desonerado:

Horísta: 85,68%

Mensalista; 49,33%

i FnOC. 7^ m/J^

1  -

PAStOS BONSi

25,00%
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ACe r/VGaOEA0MNrS77l4ç4OCEVrm.'

&• TA» OE SEfit/RO&

Um TAXADefíiSCOS:

«• rAJttOeGAAAMTUS,'

DF* TAXA D£ DESPESASFJM4MCEIRA&

l« TAXADELUCAC^êMJNeMÇÂO:

f« TAMOElNaOÉNCÍADEMXfSTOS(Pi&,COtBHNSã

COMPOSIÇÃO DE BDI (%) = f(Constnição de Edifícios)
FTEM OISCAIMNAÇAO (

QRUPO: DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1 - Administração central
Total <

GRUPO: DIVERSOS

1 - Seguro e Garantia
2- Risco

3- Despesas financeiras
Total (

GRUPO: LUCRO

1- Lucro bruto

Total (

GRUPO: TRIBUTOS

1- PIS

2- COFINS

3- ISSQN

4- CPRB

Total d

Total d

Total d

este grupo =

este grupo =

este grupo =

Total deste grupo - 13,15%

TOTAL > f(fórmula) • 25,00%
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Projeto:

Plonta Baixa do Posto de Saúde PSll— PoeirSo

Responsável técnico:

lEscola:

Pranctta:

01 /20

01 /03
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Planta de Cobertura do Posto de Saúde PSII— Poeirõo

Responsável fecntco:
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Projeto:

Cortes e Rachados

Posto de Saúde PSil— Poeirõo

Responsável técnico:

lEscaio:

01 /20
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OBRA: REFORMA DE UNDADE bAsKA DE SAÚDE

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85.SSK(HORA) 48.}3^MES) COM B. D. i« 25,003^
Base 4e PREÇOS: SKAPI M/2021, ORSE 04/3021. DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS
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HOfíSTA ftj I UÍNSAüSTA
SCMIieSCMEi

NSS

&ESI

SFNAI

SEBUE

Saláilo EOucaçio

Segure Contra AdOertes de Trabatro

FGTS

SECONQ

BI BsmiSD Semanal Ronnialc

B2 ^idos
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BB Ftrias Gotadas

810 Sattld Masiddade
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Ftrtas Indadadas

Dep/isíln Rearisio Sare Justa Causa

Manzacio Aiíaora

TeUl

HOfíSTA irnSAUSTA

Náoimille

Nâs iiKtoe

0,87%

S33%

o.an

0.56%

Niomúde

0.03%

10.93%

0.03%

20.N%

woírctde

Uohade

.07%

B.33%

0.06%

0.56%

Nin incide

0.00%

Dl 1  a.ffi% 1  168% 1 la.sn 7.81%

02 Reindditia de Gn{n A ectae Avisa J1  0.37% 1 0J9% 1 ^39% 0.31%

Total 1  943% 1  3.97% 1 19,21% 8,12%

TetiMA-fB+C+D)

Abamos as TabaUs SMAFI de Instenos e de CareDuagóes do lóic: COM DESONERA

ESTAo sendo ADOTUOS os percentuais ABAIXO;

Cóo^; i % úbs Grupos I % Total de Encargos SoclA Sobre a Mio de Obra:

MEHSALISTAS
17.80%

<9.80%
845%
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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1. INTRODUÇÃO

O presente projeto destina-se à orientação para Reforma do UBS ALEXANDRE CAMAPUM
FILHO localizada na MA 369, tjairro Fazendinha, Pastos Bons - MA. O projeto contempla a reforma do
edifício e tem como objetivo propiciar aos funcionários e pacientes maior conforto e acesso à
infraestrutura necessária para atendimento.

ARQUITETURA

1.1. O PROJETO:

1.1.1. PARTIDO ARQUITETÔNICO:

O Projeto de reforma, em sua concepção, buscou a elaboração de uma edificação simples e
racionalizada, atendendo aos critérios básicos para o funcionamento.

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a reforma do edifício hospitalar
compatível com a mão de obra e materiais facilmente encontrados no comércio, não necessitando de
mão-de-obra especializada. A premissa básica foi de criar uma linguagem arquitetônica que se
adaptasse as condições climáticas e culturais das diferentes regiões.

1.1.2. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Quanto aos materiais utilizados, para as vedações optou-se pela alvenaria de tijolo furado
revestido e a estrutura em concreto armado. A parte da nova cobertura do edifício será em telha
fibrocimento ou similar em uma água, com estrutura do telhado em estrutura de madeira bem como a
cobertura dos boxes, banheiros. Para o revestimento do piso, especificou-se cerâmica resistente à
abrasão, facilitando ainda a limpeza do local.

O revestimento interno de áreas molhadas com cerâmica facilita a limpeza e visa reduzir os
problemas de execução e manutenção. As portas são especificadas em madeira pintada ou alumínio. A
maior parte das esquadrias é do tipo correr, em alumínio.

1.1.3. ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 60 do Decreto Federal N''5.296, de 2 de dezembro de 2004, a acessibilidade
é definida como "Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços,
mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos,
sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida".

O projeto aquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com dimensionamentos
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adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como: tjarras de
apoio, equipamentos sanitários.

Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê:

•  Rampa de acesso, que deve adequar-se â topografia do terreno escolhido;

•  Sanitários (feminino e masculino) para pessoas com deficiência;

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária específica para estes usuários, bem
como barras de apoio nas paredes e nas portas para a atertura / fechamento de cada ambiente.

1.1.4. REFERÊNCIAS NKDRMATIVAS

•  ABNíT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
•  Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do solo;
• Código de Obras de Pastos Bons;
• Código de Postura do município de Pastos Bons.
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MEMORIAL DESCRITIVO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

O Encarregado (Geral) auxiliará o Engenheiro (Residente ou não) na supervisão dos trabalhos
de construção. O elemento para ocupar o cargo deverá possuir experiência comprovada adquirida no
exercício de função idêntica, em obras de características semelhantes â contratada. Deverá possuir, no
mínimo, grau de escolaridade médio ou treinamento especializado.

Os encarregados de Forma, Armação, Concretagem, Alvenarias, Revestimentos. Instalações
etc. possuirão, obrigatoriamente, experiência adquirida no exercício de idênticas funções em obras de
características semelhantes â contratada.

O dimensionamento da equipe de encarregados ficará a cargo do CONSTRITTC^ de acordo
com o plano de construção previamente estabelecido. Os demais elementos da administração do
canteiro de obras, tais como almoxarifes, apontadores, vigias, etc., possuirão, obrigatoriamente
experiência adquirida no exercício de idênticas funções.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir do CONSTRUTOR a substituição de qualquer profissional do
canteiro de obras, desde que verificada a sua Incompetência para a execução das tarefas, bem como
hábitos de conduta nocivos á boa administração do canteiro. A substituição do funcionário será
processada, no máximo 48 horas após a comunicação por escrito, da FISCALIZAÇÃO.

Os custos devem variar de obra-a-obra de acordo com o porte de cada CONTRATADA, sabendo
a mesma, qual a melhor composição para sua administração local, ficando a cargo de sua inteira
responsabilidade arcar com os custos que excedam o mínimo exigido pela CONTRATANTE.

A Contratada deverá providenciar ainda o para o perfeito funcionamento e atendimento as
normas regulamentadoras todo e qualquer equipamento de Proteção individual visando atenuar ou
neutralizar um possível agente agressivo contra o trabalhador. Deverá ainda se responsabilizar pelo
fornecimento do Vale Transporte e alimentação.
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SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Deverão ser afixadas em local bem visível, 01 (uma) placa indicativa da obra, em chapa metálica

com armação em madeira e pintura resistente a sol e chuva. medincto1,50x2,00m conforme modelo a
ser definido pela FISCALIZAÇÃO.

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Será demolidas as paredes de alvenaria de acordo projeto arquitetônico.

O revestimento e piso cerâmico da nova sala de espera será retirado .

Todo reboco danificado será demolido

As instalações elétricas e hidrosanitária será recuperada.

Serão removidas portas e janelas danificadas sem reaproveitamento

Cobertura da varanda será removida.

PAREDES. FORROS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE VEDAÇÃO EMTUOLO CERÂMICO FURADO NA VERTICAL DE 9X19X39CM

Compreende a execução de alvenarias de vedação com tijolos ou blocos com tela armada para
dar maior resistência ao revestimento.

Para fins desta Especificação, serão considerados os seguintes tipos de alvenarias:

Figura 1. Alvenaria singela com blocos
cerâmicos 06 furos

Figura 2. Alvenaria dobrada com blocos cerâmicos
06 furos

S'
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Juntas Amarradas:

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

Figura 3. Juntas Amarradas

COBERTURA

TELHA

O telhamento será executado com telha cerâmica, do tipo cotonial, e estas não deverão
apresentar defeitos sistemáticos, tais com fissuras, esfoiiações, quebras ou rebartjas.

As telhas deverão ser da mesma tonalidade em toda a área da cobertura e não

deverão apresentar distorções que venham a prejudicar o encaixe. Deverão apresentar na face inferior,
gravada em alto ou baixo relevo, a marca do fabricante e a sua procedência.

REVESTIMENTO

CHAPISCO DE PAREDES

DESCRIÇÃO

O chapisco é uma argamassa de cimento e areia (traço 1:3 em volume) que tem a finalidade de
melhorar a aderência entre a alvenaria e o emboço.

Chapisco grosso: Argamassa de traço 1:3. cimento Portiand e areia de granulometria grossa, â
qual se adiciona pedrisco selecionado, com diâmetro médio de 6mm.

Obs.: Sempre que possível, deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV, preferencialmente.
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Os serviços incluídos no serviço fornecirT>ento dos materiais, preparo e aplicação do chapisco.

APLICAÇÃO

Em aivenarias de tijolos ou blocos de concreto ou cerâmicos de superfície de concreto para
recebimento posterior do emboço.

rolado).

Em superfícies muito lisas ou pouco porosas que receberão gesso posteriormente (chapisco

EXECUÇÃO

As paredes serão abundantemente molhadas, antes do início do chapisco. A aplicação do
chapisco será de baixo para cima em todos os parâmetros verticais das aivenarias e estruturas. As
dimensões estão discriminadas no projeto.

REBOCO INTERNO

DESCRIÇÃO

Camada de revestimento de acatíamerrto com espessura máxima de 2,5mm feita com
argamassa de cimento, e areia (traço 1:6 em volume) para ̂ perfícies externas, internas e em laje.

Os serviços incluídos no serviço fornecimento dos materiais, preparo e aplicação do reboco.

APLICAÇÃO

Aivenarias de tijolos, blocos (concreto ou cerâmicos) e/ou superfícies lisas de concreto que
tenham recebido chapisco com exceção dos revestimentos internos das platibandas acima das
coberturas

EXECUÇÃO

A superfície deve receber aspersâo com água para remoção de poeira e umedecimento da base.
Dosar os materiais da mescla a seco. A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira
ou PVC, em camada uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser aplicada, num
movimento rápido de baixo para cima.

Se o trabalho for executado em etapas, fazer corte à 45 graus (chanfrado) para emenda do pano
subsequente. Devem ser executadas arestas bem definidas, vivas, deixando à vista a aresta da
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cantoneira, quando utilizada. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser
reutilizado.

Re(X)menda-se riscar os cantos entre paredes e forro antes da secagem. Deve ser executado no
mínimo 7 dias após aplicação do emboço e após a colocação dos marcos, peitoris, etc.

REBOCO EXTERNO - lOEM O

Nesse serviço estão incluídos os revestimentos internos das platibandas acima das coberturas e
todos os perímetros que não receberão revestimento cerâmico.

EMBOÇO

DESCRiÇÂO

É a camada do revestimento que tem a função de regularizar a parede, isto é, tornar sua
superfície plana e vertical, aplicado sobre chapisco. É o emboço é a base para assentamento do
revestimento cerâmico, que é o trabalho do ladrilheiro. A espessura do emboço é da ordem de 1 a 2 cm,
para paredes e tetos internos. Para paredes externas pode ter espessuras maiores, pois nesses casos,
como as paredes são mais altas, as irregularidades são maiores.

Será executado embo^ para recebimento de revestimento cerâmico, no traço 1:6 de cimento
Portiand composto CP II F, areia média úmida com taxa de inchamento. Para o preparo da argamassa é
considerado um volume de água equivalente à 25% sobre a massa de materiais secos, sendo
consideradas ainda as sobras de argamassa ao final do dia de serviço para o cálcuto do consumo de
insumos de produção.

Para o preparo da argamassa é inicialmente feita uma mistura a seco de areia, cimento e cal,
conforme a dosagem indicada e em seguida adicionada água aos poucos, mistjrarKio com ferramenta
adequada, enxada ou colher de pedreiro, até obter uma massa homogênea e livre de grumos.

O emboço é aplicado com auxílio de colher de pedreiro e terá espessura 2 cm e executado com
auxílio de taliscas, que consiste na fixação de taliscas (pequenas placas de madeira ou cerâmica de
aproximadamente 1 cm de espessura) com argamassa nos cantos superiores da parede a ser
revestida Fixa-se primeiro a talisca superior, com distância entre sua superfície e a parede de
aproximadamente 1,5 cm. A seguir, com auxílio do fio de prumo, fixam-se outras taliscas abaixo da
primeira, na direção vertical, com distância máxima entre elas de 2,0 m. Faz- se o mesmo taliscamento
no outro canto da parede. Em seguida, com auxílio de uma linha, fixam-se taliscas intermediárias entre
as das extremidades já feitas, com distâncias de 1,50 a 2,0 m entre elas. Assim todas as taliscas
estarão com suas faces aprumadas, isto é. no mesmo plano vertical.

Depois do taliscamento, preenchem-se com argamassa no sentido vertical os espaços entre as
taliscas. A argamassa deve ser aplicada comprimindo-a contra a parede com a colher de pedreiro Com
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preenchimento do emboço.^ mestras verticais em toda a parede, que servirão de base para o

nrpo T ser retiradas. Com a parede previamente molhada
vlXimínt^ru™ lançando-se a argamassa na parede, com a colher de pedreiro'f Prsco, de o
SrrZasXra=eTanrr^ ̂ ^ ™
I  Após o preenchimento de uma pequena área entre duas guias apóia-se uma réaua nas me<;m..

Recomenda-se a aplicação do emboço apenas após 24 horas da execução do chapisco,
NORMAS

NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos
e manutenção.

REVESTIMENTO CERÂMICO

com a^amassas - materiais - preparo, aplicação

a 3 Sefãfasi'nMo? ̂vestimento em cerâmica 35x35cm com nivei de resistência PEi maior ou igualprojet," r^rênl» " - ̂etaihes^o
Os revestimentos deverão ser devidamente aprumados e ter boa concordância mm t-Ptnc o

cra^a^ pera~'Lr:mr.:
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PAVIMENTAÇÃO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA - REGULARIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

Este serviço será executado sobre o lastro de concreto, com argamassa 1:4(cimento e areia
média) preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 3001^.

EXECUÇÃO

I  Limpar a base, incluindo lavar e molhar, nâo deixando resquícios de sujeiras ou poeiras que
possam vir a interferir na qualidade do produto final.

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.

PISO CERÂMICO 4SX4S ANTIDERRAPANTE

í  Será executado revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45 x 45 cm
liso, 45 X 45 cm e antiderrapantes, conforme especificado em projeto arquitetônico.

Sobre o lastro de concreto será aplicada argamassa colante. Para espalhamento da a^amassa
utiliza-se desemioenadeira com um lado liso e outro dentado, com dentes de 3 a 4mm de altura. Com o
lado liso, espalha-se uma camada de 3 a 4mm de argamassa em mais ou menos 2,00 m^ de área,
sobre o contrapiso. Em seguida, retira-se o excesso de argamassa com o lado dentado e aplica-se
então a cerâmica.

A argamassa da camada de regularização será "apertada" firmemente com a colher e, depois,
sarrafeada. Entende-se (x>r "apertar" como sendo a ação que visa reduzir os vazios preenchidos de
água, implicando na redução das possibilidades da retração e conseqüente estabilidade do piso.

Após terem sido distribuídas sobre a área pavimentada, as cerâmicas serão batidas com auxílb
de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a finalidade de garantir a perfeita
aderência com a argamassa colante, substituindo-se aquelas que denotarem pouca segurança.
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Nos planos ligeiramente inclinados, não serão toleradas diferenças de declividade em relação â
prefixada ou flechas de abaulamento superiores a 1,0 cm em 5,0 m. ou seja, 0,2%.

As cerâmicas não poderão ser justapostas, ou seja, com Junta seca. As juntas serão corridas e
rigorosamente alinhadas, com espessura de 5mm ou 3mm com a utilização de espaçador plástico
específico.

As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidos, após o que receberão a argamassa de
rejuntamento.

I  Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida cuidadosa limpeza
da pavimentação.

PISO CIMENTADO

A pavimentação será piso cimentado, conforme projeto no traço 1:3, pavimentação deverá
apresentar uma superfície lisa e devidamente nivelada obedecendo aos caimentos mínimos de projeto.

ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA REGIONAL DE PRINEIRA, COM ADUELA E ALIZAR.

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, isenta de carunchos ou brocas. A
madeira deve estar bem seca. Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio
de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.

As ferragens deverão ser de latâo ou em liga de; alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes
de aço. O acat>amento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar com folga o peso das portas
e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serâo colocados puxadores
especiais, no lado intemo e uma proteção na parte inferior em chapa metálica (bate-macas em aço
inoxidável).

Todas as madeiras a serem empregadas deverão ser tratadas previamente com anti-cupinicidas.

PORTÃO PARA PEDESTRES EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE
ARAME GALVANIZADO.

Será executada um portão para entrada de pessoas na parte frontal da escola.

Ele será composto por portão em barras de ferro retangular chata e tela de arame galvanizado,
fio 8 bwg, malha quadrada 5x5cm, inclusive cadeado. Pintura
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LOUCAS E METAIS

LOUÇAS

Visando facilitar a aquisição e futuras sutjstituições das bacias sanitárias, das cubas e dos
lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca. As cubas das bancadas de
granito dos banheiros serão oval de embutirem louça branca 35x50cm. No PNE será instalado lavatório
de louça branca suspenso com barra de apoio lateral conforme norma NBR 9050.

Na cozinha será instalada cuba de embutir em aço inoxidável conforme especificação em projeto
.arquitetônico, Deverá ser quadrada com todos os equipamentos, inclusive sifão, válvula e engate
liexfvel

Vasos sanitários que deverão ser instalados serão do tipo caixa acoplada com tampa e
acessórios.

Deverá ser instalada bacia sanitária apropriada para PNE em louça branca com válvula de
descarga e 02 barras de inox para apoio ao lado de cada vaso sanitário, conforme projeto arquitetônico.

anexo.

O tanque será em mármore sintético cor clara, modelo cuba e esfregador conforme projeto

METAIS

Serão fornecidas e instaladas torneiras de mesa cromada para lavatório. Serão instaladas ainda
abaixo das bancadas torneiras destinadas a limpeza dos ambientes conforme projeto de instalações
hidráulicas. Torneiras de jardim serão instaladas na lixeira e na área extema conforme projeto.

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de descarga e
das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam de marcas difundidas
em todo território nacional.

Deverá ser instalada na bancada de granito torneira de pressão cromada para cada pia do
banheiro. Deverá ser executado nos banheiros acima da bancada de granito espelho conforme projeto
de arquitetura, checar pranchas dos banheiros. Deverão ser fixadas cutjas de louça branca oval, com
massa colante apropriada, nas barxiadas de granito.

Deverão ser fornecidos e instalados registros de pressão com canopla cromada para os
chuveiros e registros de gaveta bruto para isolar os ramais de abastecimento e cavalete da caixa d'água
conforme projetos anexos.

Serão adotadas válvulas de descarga de 1.1/2" em metal com acabamento cromado apenas nos
banheiros para portadores de necessidades especiais.
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INSTALAÇÕES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

No projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição geral das luminárias, pontos de
força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi
considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local.

Os alimentadores foram dimensionados com t^ase o critério de queda de tensão máxima

admissível considerando a distância aproximada de 40 metros do quadro geral de baixa tensão até a
' í^ubestaçâo em poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão ser redimensionados.

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos,
condutetes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a
facilidade de manutenção e durabilidade.

Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensão máxima
admissível considerando a distância entre os quadros de distribuição e o QGBT, definidas pelo layout
apresentado. Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta
sensibilidade para garantira segurança.

As tomadas para ligação de computadores terão circuito exclusivo, para assegurar a estabilidade
de energia.

As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como
as fluorescentes, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção
harmônica. O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções, sempre no sentido das
janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo
do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de
energia.

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição, e firmemente ligados à
estrutura de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente
satisfatório e de boa aparência.

Todo equipamento será preso firmemente no local que deve ser instalado, prevendo-se meio de
fixação ou suspensão condizentes com a natureza do suporte e com o peso e dimensões do
equipamento considerado.
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As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serão protegidas contra
contatos acidentais seja por um invólucro protetor, seja pela colocação fora do alcance normal de
pessoas não qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que em operação normal possam produzir faíscas, centelhas,
chamas ou partículas de metal em fusão, deverão possuir uma separação incombustivel protetora, ou
ser efetivamente separado de todo o material facilmente combustível.

Só serão empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que
satisfaçam as normas da ABNT que lhe sejam aplicáveis.

'  Em lugares úmidos ou normalmente molhados, nos expostos às intempéries, onde o material
possa sofrer a ação deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela
natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer incêndios ou explosões, e onde possam os
materiais ficar submetidos às temperaturas excessivas, será usado materiais adequados e destinados
especialmente a essa finalidade.

Os eletrodutos empregados neste projeto serão de PVC flexível e rígido não fxopagante de
chamas que oferece proteção mecânica para fios e cabos em instaíações elétricas embutidas de baixa
tensão.

Os condutos serão aplicados acima do forro, embutidos na alvenaria e lajes ou sob o piso da
edificação

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o paramento da alvenaria - de modo a não
resultar excessiva profundidade depois de concluído o revestimento - e serão niveladas e aprumadas.
As alturas das caixas em relação ao piso acabado seião as seguintes (tomadas do bordo inferbr da
caixa):

Tomadas taixas: 0,30m

Interruptores, tomadas médias: 1,10m

Tomadas altas e arandelas: 2,20m

As caixas de interruptores, quando próximas de alisares, serão localizadas a, sempre que
possível, no mínimo, lOcm desses alisares.
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PINTURA

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

Previamente a pintura das paredes externas e internas, os revestimentos deverão ser lixados,
limpos até apresentarem uma superfície uniforme livre de partículas e receberão uma demâo de selador
de base acrílica.

APLICAÇÃO E LIXAWENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.

As paredes internas nas áreas sem revestimento ou acima da faixa de cerâmica de 10x10 até o
' teto receberão acabamento com massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado fino. As lajes

que ficarem aparentes também receberão acabamento com massa corrida.

PINTURA COM TINTA LÁTEX

Será executada aplicação manual de pintura látex em paredes intemas e lajes, em duas
demâos. Após aplicação de selador e massa corrida as superfícies que irão receber tinta látex com rolo,
pincel ou trincha, diluída em 20% de água. A primeira demâo servira como seladora em superfícies
pouco porosas. A segunda mão deverá ser aplicada pura, sendo que, entre uma demâo e outra deverão
ser observados inten/alos mínimo de 06 horas. As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das
latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-^ dessa forma a sedimentação dos
pigmentos e componentes mais densos.

PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

Será executada aplicação manual de pintura látex acrílica em paredes e lajes, em duas demãos.
As superfícies que irão receber tinta látex acrílica deverão ser secas, deverá ser aplicado uma ou duas
demâos de selador. Em seguida devera ser aplicada tinta látex acrílica com rob, pincel ou trincha,
diluída em 20% de água. A primeira demâo servira como seladora em superfícies pouco porosas. A
segunda mão em diante deverá ser aplicada pura, sendo que, entre uma demão e outra deverão ser
observados intervalos mínimo de 06 horas. As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das
latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentação dos
pigmentos e componentes mais densos.

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE WETÁLICA, INCLUSO
UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO.

Todas as esquadrias metálicas, levarão pintura esmalte fosco, duas demãos na cor definida no
projeto de arquitetura, sendo que antes desta pintura as esquadrias deverão ser previamente bem
limpas, e aplicado uma demão de fundo anticorrosivo (cromato de zinco).
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PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS DEMftOS, SOBRE SUPERFÍCIE MADEIRA, INCLUSO UMA
DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR.

Todas as esquadrias de madeira levarão pintura esmalte fosco, duas demãos na cor definida no
projeto de arquitetura, sendo que antes desta pintura as esquadrias deverão ser previamente bem
limpas, e aplicado uma demâo de fundo preparador nivelador branco.

PINTURA COM TINTA PVA LÁTEX

Deverá ser aplicado duas demãos de tinta látex própria lajes devidamente emassadas, como
acabamento o mesmo deverá estar limpo, seco, isento de poeiras e nivelado.

sário deverá ser fornecido pela CONTRATADA.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

BARRAS DE APOIO INOX

As barras de apoio indicadas no projeto de esquadha, em conformidade com a NBR 9050
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. As portas dos tenheiros
PNE receberão as barras em uma das faces conforme projeto. Estas barras serão metálicas de
diâmetro 3 5 cm instaladas na posição horizontal. Estes mesmos puxadores deverão ser aplicados nas
parades das instalações sanitárias (como "barras") para portadores de necessidades especiais
atendendo a mesma NBR, em seu subitem de instalação sanitária.
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Figura 4. Bacia sanitária - Barras de apoio lateral de fundo
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LIMPEZA FINAL DA OBRA

Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e detritos que venham
a se acumular no local da obra, a mesma deverá ser entregue totalmente limpa e com as instalações
testadas e aprovadas pela fiscalização.

Os serviços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ ou projetos somente serão

considerados extraorciinários quando autorizados pela fiscalização.

MífKn Mota Sá
XEng'Civil

Cria-Ma 7Í67/D
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Endançe
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Bancos

SINAPI-OS/MSI •

UsfanhS»

0R8€-m«7t-Ur^

SEMPRA-«ZT-CmS

Encargos SoeWs
OeewWBÓe;

HorMa:

IHnMfttta: 48,33%

Orçsnerrto Analftfco
Ram Código Banco Dascrtçéo Und Quant VMerUHK VMBrUnH Total Pato (H)

cenBOI

1 idtVlÇM PREUmARES 2,400,15 4,0014

1.1 742081001 SMAM FIACA DE OBRA £M CHAPA OE ACO GM.VANI2A00 np s S08.21 300,20 2J11,5S 3.72%

738SMD02SNAn CARNA E ÜMPEZA MANUAL DE TERRENO af «14 1.00 1JS 170,02 0,2S1L

S 0EI40UÇ6E8 E RETAAOAS 4M4 0*«

2.1 67880 8MAM REWOÇAO DE MTERRUPTORESTTOUAQAS ELfTRICAS. 06 FORUA UN * 0.3B 0,40 1Í2 0.00%

MAMJAL SEM REAPROVSrrAMENTO AP.12/2D17
2ã 67888 SWm REMOÇÃO DE LUMInARIAS. DE FORMA MANUAL. SEM LM * o,n 0,00 0,72 0.0T %

REAPROVÇITAMENTO. AF_»2/2017
í% ma&MPi REMOÇÃO DE LOUÇAS. DE FORMA MMUAL. 634 REAATOVEirAMDOO. UN 2 T.1T 0.00 17* o,u%

APJ2flí0l7

t4 67B44 6MAPI REMOÇÃO OE PORTAS, DE FORMA lOAMIAi. S34 REAfflQNiBD^MiOrTOL n* UB Ml 0,70 22.70 0,04%

Af.12G017

S REVESTIMENTOS 2*0* 4*%
S.1 STBTtSBMM CHAPISCO APLICADO EM ALVENMUAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO IB* «0 3.06 Ml 2*00 0*%

INTStNAS. COM COLHER OE PEDRERO. AP3AMAS&A TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM 8ET0NEIRA 4Q0L. /VJW2014

u S7S3Q SMAR MASSA ÚMCA, PARA RECEBIMENTO OE PINTURA, EM ARGAMASSA PI* so 27.42 14,27 2.050* 3,11%
TRAÇO 1:2:4 Pf^ARO MANUAL, AAJCADA MANUALMENTE EM FACES
MT&RNAS OE PAREDES. ESPESSURA OE 2QWH. COM EJCCUÇAO OE
TAUSCAS, AfJU3Q\4

43 86808 8MAPI UWPE2A OE AENCSTMENTO CERÂMICO 34 PAREDE UTLIZANDO AC830 af 1Z7.BS 2,11 2J0 2402» 0*%
MURtATICO. AP_04/2Q18

4 pawentaçAo 11*0* «*%
86171 SMAPI (COMPOSIÇÃO RmESENTATIVA) 00 SERVIÇO DE RE^STiklENTO fiV TSLIS 50.» tw 0*0,10 13*%

CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA OE
DIMENSÕES 3S)05 CM. PfifiA EDIFICAÇAO HASfTACICNAL UNFM4ILW
(CASA) E EDIFICAÇÃO POBLICA PAORAO. AF.1 1/2014

4J 21B0 ORSÊ RcQiáanzaçSo 6€ bas« p» nxmtL de fMne ctfti arg. traçe 14. aip. médM •
7 Sem

af 1S,1S 10,01 24,30 0221.01 5,10%

8

^ ,^111

COBERTURA 10*7* 10*%
S.1 SSSBO SMAPI lUUNUACAO DE M AOEIRAMENTO PARA COBERTURA UTI.CA400 af ias,<7 4M 5,02 1*0* 1.74%

CUPIMCIDAINCOLOR

5.2 64221 &1NAPI CUWEEJRA PARA T^lHA C^RAMICA SMBOÇADA COM ARGAMASSA TRA^ M « 10,20 21,75 S4,76 0*%
1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA) PARATHHADOS COM ATE 2 AGUAS.
INCLUSO TRANSPORTE VCRITCAL AP.07I2D18

S.3 94224 SMAR EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA T^VÇO 1:2:8 (CB4B4TO. CAL E AREIA). H 2* ITJg 21,72 021* 0*%
AF^07/2O18

44 278 0RSE Rsvttdo cm coòcnura cem Ictta cigaaj i^e cand eonan. Wdiaiina eu lãnav; Bf IS5.7 wa 70,10 «.«1.05 *75%
cem reçõefçio de 30% de mdaflal

1 Ê6QUA0RJAS 0*7* 10,72%
41 91306 5MAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS. CCNPLHTA. LM M 101 jr imo 1,777.« 2.*%

ACABAMEFT-O PADRÀO MÉDK), COU ESCUÇAO DE FURO -
f ORNECIMEfíTOE tiSTAUAÇAO.

S.2 81267 SMAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA. SEWI-OCA (LEVE OU MEDIA), KCOIOCM, UM W ZTMI 140120 4*6,04 7*%
ESFESSIMA DE 3.SCM. MCLUSO OOBRAOIÇAS • FCRNECiyEKTO E
INSTALAÇAO. AF.12/2918

T INSTALAÇÕES 0*7* 10*%
7.1 IMTALAÇOeS ELÉTRICAS 0.100* A11%
7.1.1 67811 SMAPI LAMPADA compacta fluorescente de 15 W, BASE £27 - UN 1S 10J6 2MT »S,S5 0,57%

FORNECIMENTO E INSTALAÇlC. AF_02«I20
7.1J 67582 SMAPl LUMIN/LRIATIPO PLAFON. de SOaREPOR. CON 1 LAMPADA 1£0 de 12/1S UN • «1 44,00 220* 0*%

W.SEUREATOR-FORNECWEmOEMSTALAÇAO.AF 02/2020
7.1.3 9302$ SMAPI INTERRUPTOR SMPLES (1 MÓDULO) CON 2 TCMA0AS'dE EMBUm ».T LM to 40,21 01,52 015* 0,80%

10A INCLUINDO SUPORTE ERjACA.FORFEOCNTOEMSTALAÇAO.
AF_12n015

1^ 82000 SMAPl TOMADA BAIXA DE EMSUTK (t MÓDULO). 2P.T 10 A. MCLUtSM SLPORTE LM TO M.TB 25,07 250,70 042%

IV E PLACA - FORNECIMENTO E MSTALAÇAO. AF.I2/201S
626 ORSE RMiBáe de pomo de tomada aimplea com rspeaiçâD da (ornada e da tecáe M 7 ■BM 100,12 750,84 1*%

7.1.8 81928 SMAPl CABO DE COBRE FLEldVEL ISOLADO, 2,S UM', ANTKIHAMA 450/750 V, U 200 1,74 4,07 BS4,00 1,50%
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORíCCfUENTO E WSTALAÇAO,
AFJ2W)T8

TJ INSTALAÇÕES HDROSSANITARIAS 1,0M.« 4*%
7.2.1 1661 ORSC Recado de perto de acgae taie 2 • Rav. 01 Ul 12 71,04 5S00 i*ue 1,71 %
7J.2 12S37 ORSg Lmt^os de tosse Me 5m3 Ufl 1 300,00 975,00 075* o,u%
7J.8 89867 SMAPI PONTO OE CONSUMO TERMINAL DE AOUA FRIA (SIBRAMAL) COM LM 1 S7,0a 122JS 122* 0*%

TUBULAÇÃO OE PVC, ON 25 MM. INSTALADO Bil RAMAL OE AgUA
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AFJ2/2II14

7ãA 1201 ORSC Re^aAo de perto de dgua opa 2 un 12 00.17 05,21 1*2* 1.04%
7XÍ 86626 SMAPl TAMOUE OE MÁRMORE SINTETEO COM COUMA Z2l OU EOUtVALENTE. LM 1 070.40 471.07 471,07 0,70%

INCLUSO SIFAO FLEXtVEL EM PVC, VÁLVULA PLASTICA E TORWRA DC
PLASTICO-FORNECWEMTO E NSTALAÇAO. AF_01/2020

S LOUÇAS, lETAS E ACESSÓRIOS 1*1* 4*%
8.1 89906 SfMPI TORNEIRA CROMAOA K MESA l/TOU S/A? PARA LAUATÓRIO. mORAO LM S 45,40 00,75 170* Q*%

FOKJIAR ' FORNECIMENTO E NSTALAÇAO, AF 01/2020
8.2 69910 BMAM TORNEIRA CROMAOA TUBO MÓVEL. OE PAREOÍ, 1/70U 3/< FWRA PIA DE LM 1 «A™ 107.42 107,41 0,17%

C02INHA PAORAO MÉDIO . FORFECMEOTO E MSTALAÇAO. AFJ)t/3030

43 100649 fitiAPI ASSENTO SANITARIO COMCNCIONAL - FORNECMEMTO E MSTALAÇAO. LM 4 mo 41í7 MO* 0*%
W_01/2<120

&4 68863 86«APf SIFAOOOTlPOFL£ldVB.£MFVCI X 1,112 - FORICCiienOE LM s 0,11 IMS 01* 0,10%
INSTALAÇAO. AF_D1/2II20

48 ano SMAPI S1FAOOOT1P0 6ARRAFA«OPOEUPVC1,1M XM/r-FORNECMBirOe LM T 17J5 21M 1SS* 0*%
INSTALAÇAO. AF_Q1/2S2Q

,46 UaSB SMAPI BANCADA QRANÍtO CINZA S0X5CCM, INCL, CUBA DE EMBUTIR OVAL LM 4 472,11 501,60 2*0* M1%
LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, vALTAILA METAL CRÓMAOO, SFÁO Fl£)4^
PVC ENGATE 30 CM FlEIOVEL PuASTtCO E TORNEIRA CROUADA DE
MESA PADRAO POPULAR • FORNEC E MSTALAÇAO. AFJI1/2020

S PMTURA 10*8* 10,74%



APUCACAO oe FUNDO SELADOR ACRLICO ai PWEDCS, UMA 06MAa
AF.0V2014

APUCAÇAO E UXAME^O 0€ massa tATEX ̂  PARH}ES, UUAOBblAa
AF (W7014

apÜcaçAo manual oe pintura com timta lAtex pva eu paredes,
OUAS OEMAOS. AF.06/2Dt4
APUCAÇAO MANUAL OE PINTURA COM TINTALÁTEXACRJLXIA EU
PAREDES, DUAS DEMÀOS. AF_06/3014
Pinlun d* se«Mmenlo csm ap8cAÇSi> d» 02 dantes da asmala aMéHce «obra
suparfbas mslAlc» • RI

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLtCA, AR.ICAÇAO MANUAL. 2 QQêAOS,
mCLUSO FUNDO PREPARADOR. hFJtSííOZi

FORROS

FORRO EU RÊGUAS OE PVC. FRISADO. PARA AMBOnES COUEKCWS,
INCLUSIVE ESTRUnAA DE FIXAÇAO. /V_0&2017J»
SERVIÇOES FINAIS

LIMPEZA FINAL E>A OBRA

B84a&6MAP1

2JS4,4768485 SWAn

88487 S NAn

4,21 K180.47 11.8188469 BMASH

1.28%606.8117,772300 ORSE

0.68%102491 SMAPt

Á»%

4.38%66116 mLPI

0.72%

0.72%

44%03
44S038537SMAP1

46.744,20

12.424.16

62.168.86

Total aan BOI

TatMteBDl

Talai Oanl
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Obra

REFORMA UBS DA FAZENOINHA

Enderaco:

RUA OETÚLIO VARGAS. BAIRRO FAZENDIMHA. PASTOS BONS - MA 8IMAPI • 0612021
Marsnhio

ORSE. 04/2021 -

Sergips
SEINFRA-027-C«Brâ

Cronograma Físico e Financeiro
Descrição
SERVIÇOS PRELIMMARE8

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

REVESTIMENTOS

PAVIMENTAÇÃO

COBERTURA

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES

INTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HDROSSANITARUS

LOUÇAS. METAIS E ACESSÓRIOS

PINTURA

FORROS

SERVIÇOES FINAIS

Total Por Etapa
100,00%
2.4S8.1B_
100,00%

46.34.
100.00%

2.625.09

100,00%

11.S3S.00

100,00%

18.947.67.
100,00%
6.667.06

100,00%
6.247.21 _
100,00%
3.168.67

100,00%

3.0S8.S4.
100,00%

3.021.90

100,00%
10.408.59

100,00%

2.730.30
100,00%
446.03

Erwargos Sociais
Desonerado:

Herista: 65,68%
MensBlieta: 49,33%

30 DIAS

100.00%

100.00%

60 DIAS

100.00%

90 DIAS

100.00%

100.00%

100,00%

48,96%i

100,00%

 51.04%

100.00%

34,65%

21.540,73

34,65%

21.540,73

100.00%

i  32,3%"
3  204162,06

66,95%

3  41.622,79

100,00%

100.00%

33,05%

20.545,60

100,0%

62.166,39
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REFORMA DA UBS ALEXANDRE CAMAPUM FILHO - MA 369,
FAZENDINHA • PASTOS BONS - SEDE

Bancos

SÍNAPI-06/2021 - Maranhão

ORSE-04/2021 - Sergipe

Encargos Sociais
Desonerado:

Horista: 85,68%

Mensalista; 49,33%

f FROO. N»:
j^UBRiCA:

PASTOS BONSÍB
t

VALOtlESOeaOlPOtlT^OeOBRA

TVCDEOSRA

ContinjçáaàeEdBfdo»

Ccnstruçèo AocAmuIm o

CfiAJinfçte AadM d» AOaaf»ciwi»«up dt Agu$,
CeMa da Etqob) • Cmmjcâas CwraWas
Contín)çáa o ManulWíáo dp EgtoçSú» 9 Radas ̂
DísMbutçio da Enafí^a Etfnca

ObW ftdlãíPlM, e AAnials

Rynedmanto Matdriob a fQi^SMianbs

ato iditodapMctfMtodbSOÍteMraaMmafalaolbwcte dewdbweddW» comapeito.

EDÍM{ll^^AC*S*R*G)4:í*DF),tí^t)ViU)i^Í

àc* TAXÂOeAOlmmTIUçAoceNTHÃL

ta TAXA OeSEGUROS.

»m TAXADERfSGO&

O* TAXA0£SAfRANTUS

OFa TAXAOEDESPeSASFrUANCORAS;

La TAXADeLUCROA9EUUt4ERAÇAO:

>• TAXADeiNaOêHaADei»AOSrDS(RíS,COHnHS9tSS}.

COMPOSIÇÃO DE BOI (%) = f(Constnição de Edifícios)
DISCRIMINAÇÃO

GRUPO: DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1- Administração centrai

GRUPO: DIVERSOS

1- Seguro e Garantia
2- Risco

3- Despesas financeiras

GRUPO: LUCRO

1- Lucro bruto

GRUPO: TRIBUTOS

1-PIS

2- COFINS

3- ISSQN

4- CPFW

Total deste grupo =

Total deste grupo =

To^ deste grupo =

Total deste grupo -

TOTAL sf(f6rmula)>
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PROPONENTE : PREFEITURA HUNIOPAL DE PASTOS BONS • MA

OBRA: REFORMA DE UNDADE BASKA OE SAÚDE

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: l&SS^IMHORAI Aa.»K<MÊS) COM B. D. 1= ZS.(mTC
Baae dl PREÇOS: SWAPÍ OSITOTI, ORSE 04/2021. DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS

ncargos Sociais Sobre a Mão de l^a:

3!Ti;

MQV&
C:30*30 0fSC/WÇ40

WA UENSAUSTA

nss

SESI

SFNAI

nCRA

SEBME

Sagn ConOa AelMSis Oe Ti^uIhi

FGTC

SECONCI

RMDun Smasi Ranmraiio

Fdlados

Auob - EnftRiwlUe

13-SilUi

ücençs PBBTidida

FMk Jusllcidjs

DiMdtClun

Mdo AtídvMs OtTnbMiQ

FírlB SoiMlas

SitMoUatmMads

NlsnddB

NlomddB

Q.Bn

S.3»

O.OEt

ixsn

WolBúdo

0,0»

10.03%

Naolíidite

Niolnaâe

ae7%

8.33%

o.oe%

as6%

Nkinett

0.08%

10.93%

0.03%

i.m-.TTHT: ,

AvM Prna Tnbahailo
FNtnhMadB

DRxKlla Rtsdsio S«m Aisu Causa

oAdUorS

01 FtKuSnca de Enipo * sstn Bnpc s 886% 868% 1882% 7.81%

02 Reuitiiècla de 611(10 d eoOie Aviso 0.3?% 823% 839% 0.31%

rotol M7% 1,12%

IMzBnss as IMis 5IKW1 de tisunus < de ConwsçOei do tós: COM DESONERAÇÃO

ESTÃO SENOO ADOTADOS OS PERCENTUAIS ABAIXO;

CófSao: I % dos QruDOS I % Total de Encargos Sodals Sobre a Máo de Obra:

HOMSTAS MENSAltSTAS



PREFEITURA MUN. PASTOS BONS-MA » smèsBONsi --
SFCRFTARIA MIINiniPAI DF RAFinF rmaiuaounafSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Projéto:

Planta Baixa do Posto Médico— Fozendínha

R«spon80v«l técnico:

Macson Mota Só CREA-MA 4006/AP

lEscalo:

Prancha:

01/30

01 /03
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Praj«to:

Planta de Cobertura do Posto Médico— Fozendinha

lEscala:

Responsável técnico:

Mocson Mota Sã CREA-MA 4006/AP

Prancha:
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Posto Médico— Fazendinha

Responsável técnico:

Mocson Mota Sâ CREA-MA 4006/AP
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FÉLIX ALVES

PASTOS BONS-MA
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1. INTRODUÇÃO

O presente projeto destina-se à orientação para Reforma do UBS FÉLIX ALVES localizada na
Rua Giivan Leide, bairro São José, Pastos Bons MA. O projeto contempla a reforma do edifício e tem
como objetiva propiciar aos funcionários e pacientes maior conforto e acesso à infraestrutura necessária
para atendimento.

ARQUITETURA

1.1. O PROJETO:

1.1.1. PARTIDO ARQUITETÔNICO:

O Projeto de reforma, em sua concepção, buscou a elaboração de uma edificação simples e
racionalizada, atendendo aos critérios básicos para o funcionamento.

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a reforma do edifício hospitalar
compatível com a mão de obra e materiais facilmente encontrados no comércio, não necessitando de
mão-de-obra especializada. A premissa básica foi de criar uma linguagem arquitetônica que se
adaptasse as condições climáticas e culturais das diferentes regiões.

1.1.2. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Quanto aos materiais utilizados, para as vedações optou-se pela alvenaria de tijolo furado
revestido e a estrutura em concreto armado, A parte da nova cobertura do edifício será em telha
fibrocimento ou similar em uma água, com estrutura do telhado em estrutura de madeira bem como a
cobertura dos boxes, banheiros. Para o revestimento do piso, especificou-se cerâmica resistente à
abrasão, facilitando ainda a limpeza do local.

O revestimento interno de áreas molhadas com cerâmica facilita a limpeza e visa reduzir os
problemas de execução e manutenção, As portas são especificadas em madeira pintada ou alumínio. A
maior parte das esquadrias é do tipo correr, em alumínio.

1.1.3. ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federai N^5.296, de 2 de dezembro de 2004, a acessibilidade
é definida como "Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços,
mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos,
sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida".

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com dimensionamentos
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adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como; barras de

apoio, equipamentos sanitários.

Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê:

• Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido;

•  Sanitários (feminino e masculino) para pessoas com deficiência;

Observação; Os sanitários contam com bacia sanitária específica para estes usuários, bem
como tjarras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura /fechamento de cada ambiente.

1.1.4. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do solo;

Código de Obras de Pastos Bons;

Código de Postura do município de Pastos Bons.
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MEMORIAL DESCRITIVO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

O Encarregado (Geral) auxiliará o Engenheiro (Residente ou não) na supervisão dos tratjalhos
de construção. O elemento para ocupar o cargo deverá possuir experiência comprovada adquirida rw
exercício de função idêntica, em obras de características semelhantes à contratada. Deverá possuir, no
mínimo, grau de escolaridade médio ou treinamento especializado.

Os encarregados de Forma, Armação, Concretagem, Alvenarias, Revestimentos, Instalações
etc. possuirão, obrigatoriamente, experiência adquirida rx) exercício de Idênticas funções em obras de
características semelhantes â contratada.

O dimensionamento da equipe de encarregados ficará a cargo do CONSTRUTOR, de acordo
com o plano de construção previamente estabelecido. Os demais elementos da administração do
canteiro de obras, tais como almoxarifes, apontadores, vigias, etc., possuirão, obrigatoriamente,
experiência adquirida no exercício de idênticas funções.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir do CONSTRUTOR a substituição de qualquer profissional do
canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem conx)
hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro. A substituição _do funcionário será
processada, no máximo 48 horas após a comunicação por escrito, da FISCALIZAÇÃO,

Os custos devem variar de obra-a-obra de acordo com o porte de cada CONTRATADA, sabendo
a mesma, qual a melhor composição para sua administração local, ficando a cargo de sua inteira
responsabilidade arcar com os custos que excedam o mínimo exigido pela CONTRATANTE.

A Contratada deverá providenciar ainda o para o perfeito funcionamento e atendimento as
normas regulamentadoras todo e qualquer equipamento de Proteção individual visando atenuar ou
neutralizar um possível agente agressivo contra o trabalhador. Deverá ainda se responsabilizar pelo
fornecimento do Vale Transporte e alimentação.
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SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Deverão ser afixadas em local bem visível, 01 (uma) placa indicativa da obra, em chapa metálica

com armação em madeira e pintura resistente a sol e chuva, medindol ,50x2,0Üm conforme modelo a
ser definido pela FISCALIZAÇÃO.

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Será demolidas as paredes de alvenaria de acordo projeto arquitetônico.

O revestimento e piso cerâmico da nova sala de espera será retirado .

Todo retx)co danificado ̂ rá demolido

As instalações elétricas e hidrosanitária será recuperada.

Serão removidas portas e janelas danificadas sem reaproveitamento

Cobertura da varanda será removida.

PAREDES. FORROS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE VEDAÇÃO EMTUOLO CERÂMICO FURADO NA VERTICAL DE 9X19X39CM

Compreende a execução de alvenarias de vedação com tijolos ou blocos com tela armada para
dar maior resistência ao revestimento.

Para fins desta Especificação, serão considerados os seguintes tipos de alvenarias;

Figura 1. Alvenaria singela com blocos
cerâmicos 06 furos

Figura 2. Alvenaria dobrada com btocos cerâmicos
06 furos

li . IK
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Juntas Amarradas:

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

Figura 3. Juntas Amarradas

COBERTURA

TELHA

O telhamento será executado com telha cerâmica, do tipo colonial, e estas não deverão
apresentar defeitos sistemáticos, tais com fissuras, esfoliações. quebras ou rebartas.

As telhas deverão ser da mesma tonalidade em toda a área da cobertura e não
deverão apresentar distorções que venham a prejudicar o encaixe. Deverão apresentar na face inferior,
gravada em alto ou baixo relevo, a marca do fabricante e a sua procedência.

REVESTIMENTO

CHAPISCO DE PAREDES

DESCRIÇÃO

O chapisco é uma argamassa de cimento e areia (traço 1:3 em volume) que tem a finalidade de
melhorar a aderência entre a alvenaria e o emboço.

Chapisco grosso: Argamassa de tra^ 1:3, cimento Portland e areia de granulometria grossa, à
qual se adiciona pedrisco selecionado, com diâmetro médio de 6mm.

Obs.: Sempre que possível, deverá ser utilizado cimento CP-lll ou CP-IV, preferencialmente.
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Os serviços incluídos no serviço fornecimento dos materiais, preparo e aplicação do chapisco.

APLICAÇÃO

Em alvenarias de tijolos ou blocos de cxsncreto ou cerâmicos de superfície de concreto para
recebimento posterior do emboço.

Em superfícies muito lisas ou pouco porosas que receberão gesso posteriormente (chapisco
rolado).

EXECUÇÃO

As paredes serão abundantemente molhadas, antes do inicio do chapisco. A aplicação do
chapisco será de baixo para cima em todos os parâmetros verticais das alvenarias e estruturas. As
dimensões estão discriminadas no projeto.

REBOCO INTERNO

DESCRIÇÃO

Camada de revestimento de acabamento com espessura máxima de 2.5mm feita com
argamassa de cimento, e areia (traço 1:6 em volume) para superfícies externas, internas e em laje.

Os serviços incluídos no serviço fornecimento dos materiais, preparo e aplicação do retxjco.

APLICAÇÃO

Alvenarias de tijolos, blocos (concreto ou cerâmicos) e/ou superfícies lisas de concreto que
tenham recebido chapisco com exceção dos revestimentos intemos das platibandas acima das
coberturas

EXECUÇÃO

A superfície deve receber aspersâo com água para remoção de poeira e umedecimento da base.
Dosar os materiais da mescla a seco. A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira
ou PVC, em camada uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser aplicada, num
movimento rápido de baixo para cima.

Se o trabalho for executado em etapas, fazer corte â 45 graus (chanfrado) para emenda do pano
subsequente, Devem ser executadas arestas bem definidas, vivas, deixando à vista a aresta da
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cantoneira, quando utilizada. O excedente da argamassa que não aderir à superfície nâo pode ser
reutilizado.

Recomenda-se riscar os cantos entre paredes e forro antes da secagem. Deve ser executado no
mínimo 7 dias após aplicação do emboço e após a colocação dos marcos, peitoris, etc.

REBOCO EXTERNO - IDEM O

Nesse serviço estão incluídos os revestimentos internos das platibandas acima das coberturas e
todos os perímetros que não receberão revestimento cerâmico.

EMBOÇO

DESCRIÇÃO

É a camada do revestimento que tem a função de regularizar a parede, isto é, tornar sua
superfície plana e vertical, aplicado sobre chapisc». É o emboço é a base para assentamento do
revestimento cerâmico, que é o trabalho do ladrilheiro. A espessura do emboço é da ordem de 1 a 2 cm,
para paredes e tetos internos. Para paredes extemas pode ter espessuras maiores, pois nesses casos,
como as paredes são mais altas, as irregularidades são maiores.

Será executado emtxDço para recebimento de revestimento cerâmico, no traço 1:6 de cimento
Portiand composto CP il F, areia média úmida com taxa de inchamento. Para o preparo da argamassa é
considerado um volume de água equivalente à 25% sobre a massa de materiais secos, sendo
consideradas ainda as sobras de argamassa ao finai do dia de serviço para o cálculo do consumo de
insumosde produção.

Para o preparo da argamassa é inicialmente feita uma mistura a seco de areia, cimento e cai,
conforme a dosagem ir»dicada e em seguida adicionada água aos poucos, misturardo com ferramenta
adequada, enxada ou colher de pedreiro, até obter uma massa homogênea e livre de grumos.

O emboço é aplicado com auxilio de colher de pedreiro e terá espessura 2 cm e executado com
auxilio de taliscas, que consiste na fixação de taliscas (pequenas placas de madeira ou cerâmica de
aproximadamente 1 cm de espessura) com argamassa nos cantos superiores da parede a ser
revestida. Fixa-se primeiro a taiisca superior, cxrm distância entre sua superfície e a parede de
aproximadamente 1,5 cm. A seguir, com auxilio do fio de prumo, fixam-se outras taliscas abaixo da
primeira, na direção vertical, com distância máxima entre elas de 2,0 m. Faz- se o mesmo taliscamento
no outro canto da parede. Em seguida, com auxilio de uma linha, fixam-se taliscas intermediárias entre
as das extremidades já feitas, com distâncias de 1,50 a 2,0 m entre elas. Assim todas as taliscas
estarão com suas faces aprumadas, isto é, no mesmo plano vertical.

Depois do taliscamento, preenchem-se com argamassa no sentido vertical os espaços entre as
taliscas A argamassa deve ser aplicada comprimindo-a contra a parede com a colher de pedreiro, Com
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isso, formam-se guias ou mestras verticais em toda a parede, que servirão de base para o
preenchimento do emboço.

Depois de feitas as guias, as taliscas devem ser retiradas. Com a parede previamente molhada,
preenche-se a área entre as duas guias lançando-se a argamassa na parede, com a colher de pedreiro,
vigorosamente, a uma distância de aproximadamente 80 cm, de forma semelhante ao feito para o
chapisco, de baixo para cima (essa operação é chamada também de "chapar a massa"). Após o
lançamento, comprime-se a argamassa na parede com a colher de pedreiro, para melhor fixá-la na
parede e retirar Ixilhas de ar atrasadas de lançamento.

Após o preenchimento de uma pequena área entre duas guias, apóia-se uma régua nas mesmas
e raspa-se a superfície preenchida de baixo para cima, em movimentos de zigue zague, retirando-se o
excesso de argamassa e fazendo com que toda a área fique com a superfície plana e aprumada. A
superfície deverá apresentar acabamento áspero.

Recomenda-se a aplicação do emboço apenas após 24 horas da execução do chapisco.

NORMAS

NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais - preparo, aplicação
e manutenção.

REVESTIMENTO CERÂMICO

Será executado revestimento em cerâmica 35x35cm com nível de resistência PEI maior ou igual
a 3 Serão assentados com argamassa pré-fabricada nos locais conforme e^cificado em detalhes do
projeto arquitetônico.

Os revestimentos deverão ser devidamente aprumados e ter boa concordância com tetos e
paredes. O rejuntamento será executado com argamassa pré-fabricada para rejunte na cor compatível
com a da cerâmica.
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PAVIMENTAÇÃO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA - REGULARIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

Este serviço será executado sobre o lastro de concreto, com argama^a 1;4(cimento e areia
média) preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de SOOkg.

EXECUÇÃO

Limpar a base, incluindo lavar e molhar, não deixando resquícios de sujeiras ou poeiras que
possam vir a interferir na qualidade do produto final.

Definir os níveis do conlrapiso.

Assentar taliscas.

Camada de aderência; aplicar o adesivo diluído e misturado com cimento.

Argamassa de contrapiso; envolve lançamento, espaihamento e compactação, definição
preliminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente.

Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

PISO CERÂMICO 45X45 ANTIDERRAPANTE

Será executado revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45 x 45 cm
liso, 45 X 45 cm e antiderrapantes, conforme especificado em projeto arquitetônico.

Sobre o lastro de concreto será aplicada argamassa colante. Para espaihamento da argamassa
utiliza-se desempenadeira com um lado liso e outro dentado, com dentes de 3 a 4mm de altura. Com o
lado liso, espalha-se uma camada de 3 a 4mm de argamassa em mais ou menos 2,00 m' de área,
sobre o contrapiso. Em seguida, retira-se o excesso de argamassa com o lado dentado e aplica-se
então a cerâmica.

A argamassa da camada de regularização será "apertada" firmemente com a colher e, depois,
sarrafeada. Entende-se por "apertar" como sendo a ação que visa reduzir os vazios preenchidos de
água, implicando na redução das possibilidades da retração e conseqüente estabilidade do piso.

Após terem sido distribuídas sobre a área pavimentada, as cerâmicas serão batidas com auxílio
de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a finalidade de garantir a perfeita
aderência com a argamassa colante, substituindo-se aquelas que denotarem pouca segurança.
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Nos planos ligeiramente inclinados, nSo serão toleradas diferenças de declividade em relação à
prefixada ou flechas de abaulamento superiores a 1,0 cm em 5,0 m, ou seja, 0,2%.

As cerâmicas não poderão ser justapostas, ou seja, com junta seca. As jutTtas serão corridas e
rigorosamente alinhadas, com espessura de 5mm ou 3mm com a utilização de espaçador plástico
específico

As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidos, após o que receberão a argamassa de
rejuntamento.

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida cuidadosa limpeza
da pavimentação.

PISO CIIVENTADO

A pavimentação será piso cimentado, conforme projeto no traço 1:3, pavimentação deverá
apresentar uma superfície lisa e devidamente nivelada obedecendo aos caimentos mínimos de projeto.

ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA REGIONAL DE PRIMEIRA, COM ADUELA E ALIZAR.

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas. Isenta de carunchos ou brecas. A
madeira deve estar bem seca. Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio
de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes
de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar cxsm folga o peso das portas
e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serão colocados puxadores
especiais, no lado interno e uma proteção na parte inferior em chapa metálica (bate-macas em aço
inoxidável).

Todas as madeiras a serem empregadas deverão ser tratadas previamente com anti-cupinicidas.

PORTÃO PARA PEDESTRES EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE
ARAME GALVANIZADO.

Será executada um portão para entrada de pessoas na parte frontal da escola

Ele será composto por portão em barras de ferro retangular chata e tela de arame galvanizado,
fio a b\wg, malha quadrada 5x5cm, Inclusive cadeado. Pintura
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LOUCAS E METAIS

LOUÇAS

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das cubas e dos
lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca. As cubas das bancadas de
grantto dos tjanheiros serão oval de embutir em louça branca 35x50cm. No PNE será instalado lavatório
de louça branca suspenso com barra de apoio lateral conforme norma NBR 9050.

Na cozinha será instalada cuta de embutir em aço inoxidável conforme especificação em projeto
arquitetônico. Deverá ser quadrada com todos os equipamentos, inclusive sifâo, válvula e engate
flexível.

Vasos sanitários que deverão ser instalados serão do tipo caixa acoplada com tampa e
acessórios.

Deverá ser instalada bacia sanitária apropriada para PNE em louça branca com válvula de
descarga e 02 barras de inox para apoio ao lado de cada vaso sanitário, conforme projeto arquitetônico.

O tanque serâ em mármore sintético cor clara, modelo cuba e esfregador conforme projeto
anexo.

METAIS

Serâo fornecidas e instaladas torneiras de mesa cromada para lavatório. Serão instaladas ainda
abaixo das bancadas torneiras destinadas a limpeza dos ambientes conforme projeto de instalações
hidráulicas. Torneiras de jardim serão instaladas na lixeira e na área externa conforme projeto.

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de descarga e
das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam de marcas difundidas
em todo território nactónal.

Deverá ser instalada na bancada de granito torneira de pressão cromada para cada pia do
banheiro. Deverá ser executado nos banheiros acima da bancada de granito espelho conforme projeto

de arquitetura, checar pranchas dos banheiros. Deverão ser fixadas cubas de louça branca ovai, com
massa colante apropriada, nas bancadas de granito.

Deverão ser fornecidos e instalados registros de pressão com canopla cromada para os
chuveiros e registros de gaveta bruto para isolar os ramais de abastecimento e cavalete da caixa d'água
conforme projetos anexos.

Serão adotadas válvulas de descarga de 1.1/2" em metal com acabamento cromado apenas nos
banheiros para portadores de necessidades especiais.
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INSTALAÇÕES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

No projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição gerai das luminárias, pontos de
força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi
considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária locai.

Os aiimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima
^ admissível considerando a distância aproximada de 40 metros do quadro geral de baixa tensão até a
subestação em poste. Caso a distância seja maior, os aiimentadores deverão ser redimensionados.

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos,
conduietes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a
facilidade de manutenção e durabilidade.

Os aiimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensão máxima
admissível considerando a distância entre os quadros de distribuição e o QGBT, definidas pelo iayout
apresentado. Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta
sensibilidade para garantir a segurança.

As tomadas para ligação de computadores terão circuito exclusivo, para assegurar a estabilidade
de energia.

As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como
as fluorescentes, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção
harmônica. O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções, sempre no sentido das
janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo
do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de
energia.

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição, e firmemente ligados à
estrutura de suporte e aos respectivos pertencres, formando um conjunto mecânico e eietricamente
satisfatório e de tx)a aparência.

Todo equipamento será preso firmemente no locai que deve ser instalado, prevendo-se meio de
fixação ou suspensão condizentes com a natureza do suporte e com o peso e dimensões do
equipamento considerado.
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As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serão protegidas contra
contatos acidentais seja por um invólucro protetor, seja pela colocação fora do alcance normal de
pessoas não qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que em operação normal possam produzir faíscas, centelhas,
chamas ou partículas de metal em fusão, deverão possuir uma separação incombustível protetora, ou
ser efetivamente separado de todo o material facilmente combustível.

Só serão empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que
satisfaçam as normas da ABNT que lhe sejam aplicáveis.

Em lugares úmidos ou normalmente molhados, nos expostos às intempéries, onde o material
possa sofrer a ação deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela
natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer incêndios ou explosões, e onde possam os
materiais ficar submetidos às temperaturas excessivas, será usado materiais adequados e destinados
especialmente a essa finalidade.

Os eletrodutos empregados neste projeto serão de PVC flexível e rígido não propagante de
chamas que oferece proteção mecânica para fios e cabos em instalações elétricas embutidas de baixa
tensão.

Os condutos serão aplicados acima do forro, embutidos na alvenaria e lajes ou sob o piso da
edificação

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o paramento da alvenaria - de modo a não
resultar excessiva profundidade depois de concluído o revestimento - e serão niveladas e aprumadas.
As alturas das caixas em relação ao piso acabado serão as seguintes (tomadas do bordo inferior da
caixa):

Tomadas baixas: 0,30m

Interruptores, tomadas médias: 1,1 Om

Tomadas altas e arandelas: 2,20m

As caixas de interruptores, quando próximas de alisares, serão localizadas a. sempre que
possível, no mínimo, lOcm desses alisares.
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PINTURA

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

Previamente a pintura das paredes externas e internas, os revestimentos deverão ser lixados,
limpos até apresentarem uma superfície uniforme livre de partículas e receberão uma demão de selador
de base acrílica.

APLICAÇÃO E LIXAWENTO DE MASSA LÃTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.

As paredes internas nas áreas sem revestimento ou acima da faixa de cerâmica de 10x10 até o
teto receberão acabamento com massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado fino. As lajes
que ficarem aparentes também recetjerâo acabamento com massa corrida.

PINTURA COM TINTA LÁTEX

Será executada aplicação manual de pintura látex em paredes internas e lajes, em duas
demâos. Após aplicação de selador e massa corrida as superfícies que irão receber tinta látex com rolo,
pincel ou trincha, diluída em 20% de água. A primeira demão servira como seladora em superfícies
pouco porosas. A segunda mão deverá ser aplicada pura, sendo que, entre uma demão e outra deverão
ser observados intervalos mínimo de 06 tioras. As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das
latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentação dos
pigmentos e componentes mais densos.

PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

Será executada aplicação manual de pintura látex acrílica em paredes e lajes, em duas demâos.
As superfícies que irão receber tinta látex acrílica deverão ser secas, deverá ser aplicado uma ou duas
demâos de selador. Em seguida devera ser aplicada tinta látex acrílica com rolo, pincel ou írlncha,
diluída em 20% de água. A primeira demão servira como seladora em superfícies pouco porosas. A
segunda mão em diante deverá ser aplicada pura. sendo que, entre uma demão e outra deverão ser
observados intervalos mínimo de 06 horas. As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das
latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentação dos
pigmentos e componentes mais densos.

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE WETÃLICA, INCLUSO
UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO.

Todas as esquadrias metálicas, levarão pintura esmalte fosco, duas demâos na cor definida no
projeto de arquitetura, sendo que antes desta pintura as esquadrias deverão ser previamente bem
limpas, e aplicado uma demão de fundo anticorrosivo (cromato de zinco).
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PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE MADEIRA, INCLUSO UMA
DEMAO DE FUNDO PREPARADOR.

Todas as esquadrias de madeira levarão pintura esmalte fosco, duas demâos na cor definida no
projeto de arquitetura, sendo que antes desta pintura as esquadrias deverão ser previamente bem
limpas, e aplicado uma demâo de fundo preparador nivelador branco.

PINTURA COM TINTA PVA LÁTEX

Deverá ser aplicado duas demãos de tinta látex própria lajes devidamente emassadas, como
acabamento o mesmo deverá estar limpo. seco. isento de poeiras e nivelado.

sário deverâ ser fornecido pela CONTRATADA.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

BARRAS DE APOIO INOX

As barras de apoio indicadas no projeto de esquadria, em conformidade com a NBR 9050
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. As portas dos banheiros
PNE receberão as barras em uma das faces conforme projeto. Estas barras serão metálicas de
diâmetro 3,5 cm instaladas na posição horizontal. Estes mesmos puxadores deverão ser aplicados nas
paredes das instalações sanitárias (como "barras") para portadores de necessidades especiais
atendendo a mesma NK?, em seu subítem de instalação sanitária.
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Figura 4. Bacia sanitária - Barras de apoio lateral de fundo
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LIMPEZA FINAL DA OBRA

Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e detritos que venham
a se acumular no focai da obra, a mesma deverá ser entregue totalmente limpa e com as instalações
testadas e aprovadas pela fiscalização.

Os serviços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ ou projetos somente serão
considerados extraordinários quando autorizados pela fiscalização.

Ml^on Mota Sá
\jEng'Cml

Crea-Ma 7I67/D
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Endaraço
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8MAPI-S6M71 -

Maranhie

0R8E-04/3031 -Sargipa

SBWRA-ftr-Caará

Encargos Seeisla
Deaonarode:

Horfta. M,1S%

UanasBata; 40,00%

Orçamento Anatftico
tom Código Banco Dwcriçio UtMl Quant Valor UnH Valor Un» TolM Peao(%)

com 60I
1 SBMÇQS PRELJWAfSS 248858 892%
1.1 7420&DOt 8NAPI PÍACA DE OERA EM CHAPA DE ACQ GALVANIZADO m* i 30841 388,26 2411,58 3,04%
U 73B68/003 SMAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL OE TERRENO m» 140 1,00 1.25 175.00 0.25%

X DEMOLIÇÕES E RFTRADAS 11883 811%

2.1 87860 SMAPl REMOÇÃO OE MERRUPTDRES/TOUADAS ELÉTRICAS, 06 FOWAA UN s 0.38 0,48 2.40 0,00%
MANUAL. SEM REAPROVErTAMENtO. APJ2/3017

2.3 87665 SNAPI REMOÇÃO OE LUUINÁRiAS. OE FORMA MANUAL, 8£M UN 4 0,75 0.83 3,72 801%
RE APROVEITAMÉNTO. AFJ ZOM?

2.3 67663 8WAP1 REMOÇAO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTa UN 8 7,17 806 5870 0,00%
AF_12/2017

XA 97644 SWAPI REMOÇAo OE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVErTAMENTa m* 9A S.43 6.78 5645 0.08%

AF_12/2017
3 REVeSTWENTOS 440340 872%
3.1 67590 St4API MASSA ÚNICA, PARA RECEBREKTO DE PINTURA. EM AROAMASSA m« 80 2742 3447 2M84C 3,24%

TRAÇO 1 2:8. PREPARO MANUAL. /VUCAOA hMNUALAfiNTE 94 FACES
INTERNAS OE PAREDES, ESPESSURA DE 2flMM. COM EXECUÇAO OE
TAUSCAS. AF_06/2Qt4

9.2 67679 SNAPI CHAP1800 APLICADO EM ALVENAR1A6 E ESTRUTURAS DE CONCRETO irP M 348 881 304.00 0,45%
NTERNAS, COM COLHER DE PEDRERO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONERA 4OQL. AF.06A2D14

3,3 69173 S94API (COA«>OSIÇAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO OE EMBOÇO/MASSA nV 20 2S.17 31,48 62840 899%
ONICA. APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1.2 6. EM BETONERA DE 4001.
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇAO OE TALESCAS, EDFJCAÇÀO
HAãfTACIONAL UNEAMLIAR (CASAS) E EDFICAÇAO PÚBLICA PADR^.
AFJ2/2Q14

3.4 11369 ORSE Reveaflmarto ca^nicc para parada. 10 > 10 cm, 6l*ne, inha gatoto brero bt» 20 5048 63,08 1473,80 2,01 %
tmtf». pel - 3. apicado com argemeesa Mustrtateada a&4. i^rtapo. awtjBlw
raguMrtZAçto da baaa ou ondioço • Rnv 01

4 COBERTURA 1833445 24,17%
4.1 276 ORSE Revía3o am ecbartura cem laha earamiea Dpo canal comum, featolana ou mr ia%s 8042 76,15 14.643,84 23,05%

dmfer. com repoalçAo de 20% do maledaf
4.2 94221 BNAPI OlhCElRA PARA TELHA CERAMICA EMSOÇADA COM AR6AW1SSA M 18.8 1840 22.« 428,87 0,63%

TRAÇO t 2r8 (CÍ4ENT0. CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2
AOUAS. incluso TRANSPORTE VERTIQAi- AF_07/2019

4.3 94224 89ÍAPI EMSOÇAMEKTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1.2 9 {QMENTD, CAL E AF^lA). M Í2 1748 21.72 260,64 041%
AF.07/2019

S E8QUADR1A8 81IIT48 1448%
5.1 61982 SMAPt lOT DE POfTTA DE MAOERA FRISADA, SEWLOCA (LEVE OU MÉDIA), UN 6 8dÍ4B 803,72 4422.32 7,69%

PAORAO MÉDIO, 90X210CM. ESPESSURA K 3,5CM, ITENS MCLUSOS:
DOBRAOlÇAS, MONTAGEM E NSTALAÇAO DO BATENTE. SEM
FECHADURA - FORNECMNTO E WSTALAÇAO. AF J 2/2019

5.2 01306 SMA^I FECHADURA DE 6MBUTR PARA PORTAS MTERNAS, COMPLETA. UN 13 10147 12896 146848 2,80%
ACABAMENTO PAORAO MÉDIO, COM EXECUÇÃO OE FURO -
FORNECIMENTO £ INSTAlAÇAO. AF_1 2/2010

SJ 11044 ORSE Janala em alumlniâ, ccf rroWttf»A,dro, Upo eircljeKv vidro m* 043 28841 350.78 11244 0.18%
&4 80806 SNAPI BATENTE PARA PORTA OE UACEÍRA. nXAÇAO CCM ARQAA4ASSA. UN 7 28847 38833 242241 3.98%

paorAo Médio - FORNEcaeKTO e mstaLaçAo. afj2J2019_p
0 INSTALAÇÕES 7,77875 1836%

0.1 INTALAÇÕeS ELÉTRICAS 4.731.80 7,48%
6.1.1 97611 SMAPI LAMPADA compacta fluorescente de 15 W. BASEES? - UN 18 1848 2347 377,12 049%

FORNECIMENTO E INSTALAçAO. AF_II2i?02a
6 1 2 97692 SNAPI LUUNARIA TFO PLAFON, OE SOBREPOR. COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 UN 5 3S41 44.88 224.40 045%

W. SEM ISATOR -FORNECMENTO E INSTALAÇAO. AF_D2/202a
92025 SOtAPI INTERRUPTOR SMPLES |1 MÕOULO) COM 2 TOMADAS OE EMBUTR2P*T UN 8 4843 61.53 359,15 0,68%

10 A. inclumdosuport^eplaca-fürnecmentoemstalaçAo.
AF_12/2015

6.1.4 92000 St<API TOMADA BAIXA DE EK^UTR (1 MÕDULOI, ̂ T IDA. MCLUnOO UN 1S 20.78. 2847 308,65 0,61%
SUPORTE E PLACA - PORNECfieNTO E INSTALAÇAO. AF_12QinS

6.1.5 632 ORSE Revisão de ponta de InlemiptD* coni rsposlçAo do MemiptDt B BsçSo 1» 8 78,38 8820 480,00 6,70%

6.1.6 626 ORSE RbvIbAo da ponto de toniada serelee com repopipâo da lontada b ds flapSo pi 8 8840 100.13 640.60 0,86%

e.i.T 625 ORSE Revbâo de ponto dd Mz Upp 2, em teto ou parede » S 87,68 64,57 42245 067%

6.1.8 647 ORSE T^to de iniertupior Ot sepád embutide com lomada cunfeBada (1 s . 11Jcorn un 2 184.IIS 23808 460,12 0,73%
detrodulo de pvc fleirlvel aanfonedo 0 3/4'

6.1.9 3365 ORSE Poidp de luz em leio ou parede, com ühjpudulo de pvc fleidvBl sanfarrerto un 2 20743 258,03 51806 0,32%
embutido 0 3M'

6.1.10 91626 SNAPI CABO DE COBRE FLEXfVEL ISOLADO. 2.5 MM*. ANTLCHAMA 4SQI7S0 V. M 300 3,74 4.67 934.00 1,47%
PARA CIRCUITOS TEFMUAS - FORNECOiieNTO E MSTALAÇAO.
AF_12/2015

04 INSTALAÇÕES HUROSSANITARUS 344240 440%
8.2.1 B8709 SMAPI RALO SIFONADO. PVC. ON 100 X 40 MM. JUNTA SOLOAVEL. FORICCDO E UN a 1141 1443 S,53 0.04%

INSTALADO EM RAMAL OE 0ESCARC3A OU EM RAMAL OE ESGOTO

SANITÁRIO. AF,I2/2014
EU 1803 ORSE Pomo da esgote com uibo de pvc rígido sddilveldB 0100 mm{vso oardUdo) (* 1 108.37 138,48 135,45 0,21 %

6.24 1670 ORSE Ponto de esgmo com tt*o de pvc rl^rio seUdirel de 0 40 mm (levstdnoe, tai 3 86.87 82,33 246,99 0.39%

rmctdnpg, rsloe slonedos. etc...)

64.4 1200 ORSE Pente de água fiie embutido, c/maleriel pvc rígida ecldával 0 2ârmi ur> 4 8643 12043 462,12 0,76%

6.24 12Cf OR^ Revídáo de ponto de água tipo 2 un 5 68.17 0541 426,05 0,67%

64.B 1661 ORSE Revlaád da pomo de tregolp tipo 2 - Rev. 01 tei 3 71,04 880O 265.40 0,43%

6.2.7 1662 ORSE Revieáo da ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 un 3 107.50 134,37 403,11 0.84%

62.8 12637 ORSE Umpeze da losee etê Sm3 un 1 300,00 375,00 375,00 0.58%

624 68352 SUAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL. 1/2*. FOW4ECDO E UN 2 28,42 3852 71,04 0,11 %

INSTALADO EM RAMAL K AGUA. AF.ia/JOla
62.10 1706 ORSE Foeea eáptica prámoldeda. lipo orne, arpaddade 10 pestoaa (v^OOO Rroá) un 1 40847 00821 508,21 0.96%

7 LOUÇAS, METAS E ACESSÕIWS 791,90 140%

7.1 60606 SMAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2-OU 3/4; PARALAWtTÚRO, PADRAO UN 8 4840 5875 454,06 0,72%

POPULAR - FORNECUSJíTO E NSTALAÇAO. AFJ1/2020
7.2 100649 SMAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAI -FORNEOMENTOE NSTALACAO, UN 4 33.10 4147 18540 0,25%

AFJUQOJÜ
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74 aeeei smapi SIFtODOTIPOâARRAPA/COPOeUPVCt.ir4 X 1.1'Z'-FOnNECÍ4B(TOE IM Lí_ll 174S'—" ' MiW'—■•  -43*46. i 047»
INSTALAÇAO. AF_9IJ2020 -J

■ MNTURA 1949341 28,15%
S.1 88483 8t4API At>LICAÇAo DE EIMQO SELADOf) ACRÍLICO EM PAREDES, LIMA OEUAO. m" 85342 1.71 2,13 141844 287%

AP_0SI2014
a.2 68493 SNAPI apücacAo e uxamehto de massa lAtex eu paredes, uma demAo. fti* 37442 7JJ5 841 3489.52 540%

AF_08'S014
8.1 88487 SMAPI aplicacAo manual ce pntura comtinta lAtex pva ba parbies. m* 37442 10,34 1242 4439,79 7,63%

DUAS DEMAOS. AF.OEOai4
8.4 Í84SB SMAPI APLICAÇAO manual de PtíIURA COM TINTA LATEX ACRIICA BI m* 478,4 11,01 1441 6.958.09 10,97%

paredes, duas DEMAOS. AF 0812014
a.s 1D2491 SalAPI PINTURA OE PISO COM TMTA ACRtjCA, APUCAÇAO MANUAL. 2 OEMAOS, m* 824 13.56 17,07 isr6,»7 249*

INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_0S/2021
* samco DIVERSOS 349542 6.14%
B.1 B811S SMAPI FORRO EM RECUAS DE PVC, FRISADO, PARAAISIENTESCOIiERCMB, m* 424 7241 91,01 340542 5.14*

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FKAÇAO. AF_0Sra017_P
ia SERVIÇOS HNAIS 1,170.34 1,16%
10.1 9537 StlAPt lATEZA FINAL OA OBRA m* 3384 2.01 «1 851,54 1,34*
104 88608 SMAPI LM>E2A DE REVESTMEHTO CERAMCO EM PAREDE UTt.lZANDO ACEXI m' 120 2.13 249 319.20 0.5O*

MUH|ATICO.AF_04/20I9

ToMnmBOt 50,753.73
TeWdpBOI 12,675,07
Ts(MG<nl 0343140
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Obra

REFORMA UBS FEUX ALVES - PSF

Endereço
RUA OILVAN LBTE, SAO JOSÉ, PASTOS BOMS • MA

Bancos

SWAPI - 06/2021 -

Maranhão

ORSE-04/2021 - Sergipe

SEINFRA-027-Ceará

Cronograma Físico a Financeiro
Descrição
SERVIÇOS PREUMINARES

demouçOes e retiradas

REVESTIMENTOS

COBERTURA

ESQUAORiAS

INSTALAÇÕES

INTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTMAÇÕES HIDROSSANITARIAS

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

PINTURA

SERVIÇO DIVERSOS

SERVIÇOS FINAIS

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Total Por Etapa
100,00iç

2.4S6.S6

100,oos*
116,69

100,001%*
4.263,60

100,001%

15.334,25,
100,001%*
0.107.35

100,00%

7.774,78

100,00%'
4.731,86

100,00%

3.042,90

100,00%"
791,96

100,00%

16.492,21

100,00%

3.695,22

100,00%

1.170,84

Encargos Sociais
Desonerada:

Horista: 84,19%

Mensallsta: 48,06%

30 DIAS

100,00%
2.486,58

50,00%

7687,13

39,14%

3.042,80

100.00%

3.042.90

20,99%

13.313,42

20,99%

13.313,41

60 DIAS 90 Ol/lâ

100.00%
4.263,80

7.667,13

60,66%

4.731,68

100,00%

4.731,68

100,00%

16.492,21

100.00%

9.107,35

100.00%

791,96

55,42%

35.155,02

76,41%

46.468,43

100,00%
3.695,22

—Tssm

23,59%

1A985,37

100,0%

63.433,80
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REFORMA DA UBS FÉUX ALVES (PSF il) - RUA GILVAN LEIDE,
SÃO JOSÉ • PASTOS SONS - SEDE

Bancos

SINAPI. 06/2021 - Maranhão

ORSE ■ 04/2021 ■ Sersipe

Encargos Sociais
Desonerado:

Horísta: 85,66%
Mensalista: 49,33%

PAStOS BONSj

VA10A& SWPOR TVO0£ OMA

71F00E08M

Conafruçéo ab CdBtabs

Cewuç^ 09 Aoebms a Panowfw

CofiMínjç^ te 'Vaobs de Aòaabcámnto te
CoiWs te fsBoto • ConsTructef Cúnettas
Coflstrupáo a Atetüfanfáo te Eittptea a Rates te
OMrbi/ilçte te Cnanjto E/étnea

Ohras Parfuénas, JUbflVJmaa é FJwltls

Pomteinwnto 09 Mdtvwié 9 EqupÊfiwfioã

A ftywnte abaõro KBatejan» cÉfateteflO* te$ Mnw lajactoteteg, tevatebaa^ateaBteeDrriDpsdM»

BOt« -1

AC« rAXAOEAMmVSTRApROCeVTML.'

S» TAXAOeSEGUfíOS:

»m TAXAOeff/SCOS:

o* TAXA 0£ &VMV714S:

OF" TAXA 06 DESPESAS FHMWCERAS:

i9 TAXADEiUCRCM£A4W£RAp9a

fm TAXADEINC/DÊNaAOElMOSTOS(Ff&CO/^INS9ÍSSf.

COMPOSIÇÃO DE BDI (%) = f(Constnição de Edifícios)
ITEM EHSCRIMIHAÇAO (

GRUPO: DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1 - Administração central

GRUPO: DIVERSOS

1 - Seguro e Garantia
2- Risco

3- Despesas financeiras

GRUPO: LUCRO

1- Lucro bruto

GRUPO: TRIBUTOS

1- PIS

2- COFINS

3- ISSQN

4- CPRB

Total deste grupo =

Total deste grupo =

Total deste grupo =

Total deste grupo =

TOTAL «f(rórmul3)i



H-lo-v-; 5j-

I r: -.Cu íy

PROPONENTE: PREFEFnjRA MUNICIPAL DE PASTOS BONS • HA

OBRA: REFORMA DE UNDADE BÀSKA DE SAÚDE

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: BS,6«^HORA| «9,3a%(HES) COM B. D.l = 25,00%.
B«c lie PREÇOS: SMAPI 0«n021, ORSE 04/2021. OESONERMAO

ENCARGOS SOCIAIS

ru^j.vrrrjíWTt

DÍSCmÇM

Encargos Sociais Sobro a Mão ife Obra:
COMD£S(W£fUÇAO

I  MENSMJSTA '

Al nss

A2 SESI 1,501

A3 SENAI 1,CDK

A4 RCIIA 0,20%

AS SSRIf 0,60%

AE SaOto Educafio 2,50%

A7 Seguro Contra APdenips de TrAaln 3,00%

AB FGTS 6,00%

Ag SECONCI 1.00%

Penados

Auolo - EnlemiidKle

13-Saiano

lUcença Palamdade

FalasJuslMcadai

piudecniiva

MAo Aadentes te Tiabalia

Fdrias Gnadas

ISaUítolIaumiMB

ll£0

Se¥0£Sai/EflAÇAO
HOfí/STA 1%) I MENSAUSTA

l«B

Não Incide 17,87% Nio Incide

Náo iiEld: 3,95% Nio Incide

0.67% 586% 0,67%

533% I57K 8,33%

0.06% 507% 506%

066% 571% 556%

Nioacide 1.46% Nic Incide

0.08% 0,11% 508%

10.93% 14.04% 10.93%

0.03% 503% 503%

20.66% 49,10% 20.66%

Aviso mvra Trtf mdo

Féiigs tadanizidas

OEfióslo Peselsio Sm JusU Causa

Addonal

6.90%

18.62%

0.39%

10,21%

116,66%

PeMciiãda ds Eiuio A sobn Aviso

UbbamosasTaMas SINW dí lisumos a de Composi^es do tipo: COM DESONERAÇÃO

ESTAO SENQO adotados os percentuais ABAIXO:

%dosGwDos I %TirialdeEne8raosSodaisSoÍireaMiodeObra:
irM% HORETAS MENSALISTAS

B: I 49,80%—ím—\ oc COO/ 49.33%
MENSALISTAS
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PREFEITURA MUN. PASTOS BONS-MA «
ciFrRFTARIA MI IMiniPAI RF «lA^nF nwfiraouira^.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto:

Planta de Coberturo

Posto de SoOde PoeirSo

Responsável técnico:

lEscala:

jPrancha:

01 /15

01 /04
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PREFEITURA MUN. PASTOS BONS-MA « ̂ rnsaoNsi
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -

®rojeto:

Planta Baixo

Posto de Saúde Poeirão

Escalo:

01/15
Responsável técnico: Pranctio:

02/04



CORTE AA

I

I - «MM* mtÇm

t - oiwnMJMv

ejSK

i - m«A «rtA tau» am

»-MflM WIAPW m»A

J* aWftlCA SMMl VtJBI

n

I - nMMaine

PREFEITURA MUN. PASTOS BONS-MA « m^bonsi
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÜDE maiuaaunai

Pro]eio:

Cortes

Posto de SoCide Poeirão

Escala:

01/0 0
Responsável técnico: Prancha:

03/04
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FACHADA FRONTAL SEM MURO
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PREFEITURA MUN. PASTOS BONS-MA « ̂ bonsI
RFORFTARIA MIIMIOlPAI HF SAFiOF rvaiuaaunafSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto:

Fachadas

Posto de Soúde PoeirSo

Responsável técnico:

lÉscala:

01 /IO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS -CNPJ 05.277.173/0001-75
Av. Domingos Sertão, 100, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-mall; prefeitura_pastosbons@hotmall.com

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
0BR.4: RKFORM4 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAULO MENDES DA

SILVA

PASTOS BONS-MA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS -CNPJ 05.277.173/0001-75
Av. Domingos Sertão, 100, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-mail; prefeitura_pastosbons@hotmail.com

1. INTRODUÇÃO

O presente projeto destina-se à orientação pata Reforma do UBS Paulo Mendes da Silva
localizada no Povoado Gonga dos Cândidos, Pastos Bons - MA. O projeto contempla a reforma do
edifício e tem como objetivo propiciar aos funcionários e pacientes maior conforto e acesso à
infraestrutura necessária para atendimento.

ARQUITETURA

1.1. O PROJETO:

1.1.1. PARTIDO ARQUITETÔNICO:

O Projeto de reforma, em sua concepção, buscou a elaboração de uma edificação simples e
racionalizada, atendendo aos critérios básicos para o funcionamento.

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a reforma do edifício hospitalar
compatível com a mão de obra e materiais facilmente encontrados no comércio, não necessitando de
mâo-de-obra especializada. A premissa básica foi de criar uma linguagem arquitetônica que se
adaptasse as condições climáticas e culturais das diferentes regiões.

1.1.2. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Quanto aos materiais utilizados, para as vedações optou-se pela alvenaria de tijolo furado
revestido e a estrutura em concreto armado. A parte da nova cobertura do edifício será em telha
fibrocimento ou similar em uma água, com estrutura do telhado em estrutura de madeira tsem como a
cobertura dos boxes, banheiros. Para o revestimento do piso, especificou-se cerâmica resistente à
abrasão, facilitando ainda a limpeza do local.

O revestimento interno de áreas molhadas com cerâmica facilita a limpeza e visa reduzir os
problemas de execução e manutenção. As portas são especificadas em madeira pintada ou alumínio. A
maior parte das esquadrias é do tipo correr, em alumínio.

1.1.3. ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N'^'5.296, de 2 de dezembro de 2004, a acessibilidade
é definida como "Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços,
mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos,
sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida".

O projeto aquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com dimensionamentos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS -CNPJ 05.277.173/0001-75
Av. Domingos Sertão, 100, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-mall: prefeitura_pastosbons@hotmail.com

adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como: barras de
apoio, equipamentos sanitários.

Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê:

• Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido;

•  Sanitários (feminino e masculino) para pessoas com deficiência;

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária específica para estes usuários, bem
^omo barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada ambiente.

1.1.4. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

•  ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
•  Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do solo;
• Código de Obras de Pastos Bons;
• Código de Postura do município de Pastos Bons,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - CNPJ 05.277.173/0001-75
Av. Domingos Sertão, 100, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-mail; prefeitura_pastosbons@hotmail.com

MEMORIAL DESCRITIVO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

O Encarregado (Geral) auxiliará o Engenheiro (Residente ou não) na supervisão dos trabalhos
de construção. O elemento para ocupar o cargo deverá possuir experiência comprovada adquirida no
exercício de função idêntica, em obras de características semelhantes à contratada. Deverá possuir, no
nínimo, grau de escolaridade médio ou treinamento especializado.

Os encarregados de Forma, Armação, Concretagem, Alvenarias, Revestimentos, Instalações
etc. possuirão, obrigatoriamente, experiência adquirida no exercício de idênticas funções em obras de
características semelhantes â contratada.

O dimensionamento da equipe de encarregados ficará a cargo do CONSTRUTOR, de acordo
com o plano de construção previamente estabelecido. Os demais elementos da administração do
canteiro de obras, tais como almoxarifes, apontadores, vigias, etc., possuirão, obrigatoriamente,
experiência adquirida no exercício de idênticas funções.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir do CONSTRUTOR a substituição de qualquer profissional do
canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como
hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro. A substituição do funcionário será
processada, no máximo 48 horas após a comunicação por escrito, da FISCALIZAÇÃO.

^  Os custos devem variar de obra-a-obra de acordo com o porte de cada CONTRATADA, sabendo
3 mesma, qual a melhor composição para sua administração local, ficando a cargo de sua inteira
responsabilidade arcar com os custos que excedam o mínimo exigido pela CONTRATANTE.

A Contratada deverá providenciar ainda o para o perfeito funcionamento e atendimento as
normas regulamentadoras todo e qualquer equipamento de Proteção individual visando atenuar ou
neutralizar um possível agente agressivo contra o trabalhador. Deverá ainda se responsabilizar pelo
fornecimento do Vale Transporte e alimentação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS ■ CNPJ 05.277.173/0001 -75
Av. Domingos Sertão, 100, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-mail: prefeitura_pastosbons@liotmail.com

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Deverão ser afixadas em locai bem visível, 01 (uma) placa indicativa da obra, em chapa metálica
com armação em madeira e pintura resistente a sol e chuva, medjndo1,50x2,00m conforme modelo a
ser definido pela FISCALIZAÇÃO,

(  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Será demolidas as paredes de alvenaria de acordo projeto arquitetônico.

O revestimento e piso cerâmico da nova sala de espera será retirado .

Todo reboco danificado será demolido

As instalações elétricas e hidrosanitária será recuperada.

Serão removidas portas e janelas danificadas sem reaproveitamento

Cobertura da varanda será removida

I  PAREDES. FORROS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE VEDAÇÃO EMTUOLO CERÂMICO FURADO NA VERTICAL DE 9X19X39CM

Compreende a execução de alvenarias de vedação com tijolos ou blocos com tela armada para
dar maior resistência ao revestimento.

Para fins desta Especificação, serão considerados os seguintes tipos de alvenarias;

Figura 1. Alvenaria singela com blocos
cerâmicos 06 furos

Figura 2. Alvenaria dobrada com blocos cerâmicos
06 furos

.«I I .*

. r'
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Juntas Amarradas;

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

Figura 3. Juntas Amarradas

COBERTURA

TELHA

O telhamento será executado com telha cerâmica, do tipo colonial, e estas não deverão
apresentar defeitos sistemáticos, tais com fissuras, esfoliações, quebras ou rebarbas.

As telhas deverão ser da mesma tonalidade em toda a área da cobertura e não
deverão apresentar distorções que venham a prejudicar o encaixe. Deverão apresentar na face inferior,
gravada em alto ou baixo relevo, a marca do fabricante e a sua procedência.

REVESTIMENTO

CHAPISCO DE PAREDES

DESCRIÇÃO

O chapiscQ é uma argamassa de cimento e areia (traço 1:3 em volume) que tem a finalidade de
melhorar a aderência entre a alvenaria e o emboço.

Chapisco grosso; Argamassa de traço 1:3, cimento Portiand e areia de granulometria grossa, à
qual se adiciona pedrisco selecionado, com diâmetro médio de 6mm.

Obs.: Sempre que possível, deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV, preferencialmente
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Os serviços incluídos no serviço fornecimento dos materiais, preparo e aplicação do chapisco,

APLICAÇÃO

Em atvenarias de tijolos ou blocos de concreto ou cerâmicos de superfície de concreto para
recebimento posterior do emboço.

Em superfícies muito lisas ou pouco porosas que receberão gesso posteriormente (chapisco
rolado).

I  EXECUÇÃO

As paredes serão abundantemente molhadas, antes do inicio do chapisco. A aplicação do
chapisco será de baixo para cima em todos os parâmetros verticais das alvenarias e estruturas. As
dimensões estão discriminadas no projeto.

REBOCO INTERNO

DESCRIÇÃO

Camada de revestimento de acabamento com espessura máxima de 2,5mm feita com
argamassa de cimento, e areia (traço 1:6 em volume) para superfícies extemas, internas e em laje.

Os servi^s incluídos no serviço fornecimento dos materiais, preparo e aplicação do reboco.

APLICAÇÃO

Alvenarias de tijolos, blocos (concreto ou cerâmicos) e/ou superfícies lisas de concreto que
tenham recebido chapisco com exceção dos revestimentos intemos das platibandas acima das
coberturas

EXECUÇÃO

A superfície deve receber aspersâo com água para remoção de poeira e umedecimento da base.
Dosar os materiais da mescla a seco. A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira
ou PVC, em camada uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser aplicada, num
movimento rápido de tiaixo para cima.

Se o trabalho for executado em etapas, fazer corte à 45 graus (chanfrado) para emenda do pano
subsequente. Devem ser executadas arestas bem definidas, vivas, deixando â vista a aresta da
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cantoneira, quando utilizada. O excedente da aigamassa que nâo aderir à superfície nâo pode ser
reutilizado.

Recomenda-se riscar os cantos entre paredes e forro antes da secagem. Deve ser executado no
mínimo 7 dias após aplicação do emboço e após a colocação dos marcos, peitoris, etc.

REBOCO EXTERNO - lOEM O

Nesse serviço estão incluídos os revestimentos intemos das platibandas acima das coberturas e
todos os perímetros que nâo receberão revestimento cerâmico.

^  EMBOÇO
DESCRIÇÃO

É a camada do revestimento que tem a função de regularizar a parede, isto é, tornar sua
superfície plana e vertical, aplicado sobre chapisco. É o emboço é a base para assentamento do
revestimento cerâmico, que é o trabalho do ladrilheiro. A espessura do emboço é da ordem de 1 a 2 cm,
para paredes e tetos internos. Para paredes externas pode ter espessuras maiores, pois nesses casos,
como as paredes são mais altas, as irregularidades são maiores.

Será executado emtxDço para recebimento de revestimento cerâmico, no traço 1 ;6 de cimento
Portiand composto CP II F, areia média úmida com taxa de inchamento. Para o preparo da argamassa é
considerado um volume de água equivalente â 25% sobre a massa de materiais secos, sendo

consideradas ainda as sobras de argamassa ao final do dia de serviço para o cálculo do consumo de

insumos de produção.

I
Para o preparo da argamassa é inicialmente feita uma mistura a seco de areia, cimento e cal.

conforme a dosagem indicada e em seguida adicionada água aos poucos, misturando com ferramenta
adequada, enxada ou colher de pedreiro, até obter uma massa homogênea e livre de grumos.

O emboço é aplicado com auxílio de colher de pedreiro e terá espessura 2 cm e executado com
auxílio de taliscas, que consiste na fixação de taliscas (pequenas placas de madeira ou cerâmica de
aproximadamente 1 cm de espessura) com argamassa nos cantos superiores da parede a ser
revestida. Fixa-se primeiro a talisca superior, com distância entre sua superfície e a parede de
aproximadamente 1,5 cm. A seguir, com auxílio do fio de prumo, fixam-se outras taliscas alcaixo da

primeira, na direção vertical, com distância máxima entre elas de 2,0 m. Faz- se o mesmo taliscamento

no outro canto da parede. Em seguida, com auxílio de uma linha, fixam-se taliscas intermediárias entre

as das extremidades já feitas, com distâncias de 1,50 a 2,0 m entre elas. Assim todas as taliscas
estarão com suas faces aprumadas, isto é, no mesmo plano vertical.

Depois do taliscamento, preenchem-se com argamassa no sentido vertical os espaços entre as
taliscas. A argamassa deve ser aplicada comprimindo-a contra a parede com a colher de pedreiro. Com
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isso, formam-se guias ou mestras verticais em toda a parede, que servirão de base para o
preenchimento do emboço.

Depois de feitas as guias, as taliscas devem ser retiradas. Com a parede previamente molhada,
preenche-se a área entre as duas guias tançando-se a argamassa na parede, com a colher de pedreiro,
vigorosamente, a uma distância de aproximadamente 80 cm, de forma semelhante ao feito para o
chapisco, de baixo para cima (essa operação é chamada também de "chapar a massa"). Após o
lançamento, comprime-se a argamassa na parede com a colher de pedreiro, para melhor fixá-la na
parede e retirar Ixilhas de ar atrasadas de lançamento.

I  Após o preenchimento de uma pequena área entre duas guias, apóia-se uma régua nas mesmas
e raspa-se a superfície preenchida de baixo para cima, em movimentos de zigue zague, retirando-se o
excesso de argamassa e fazendo com que toda a área fique com a superfície plana e aprumada. A
superfície deverá apresentar acabamento áspero.

Recomenda-se a aplicação do emboço apenas após 24 horas da execução do chapisco.

NORMAS

NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais - preparo, aplicação
e manutenção.

REVESTIMENTO CERÂMICO

Será executado revestimento em cerâmica 35x35cm com nível de resistência PEI maior ou igual
a 3. Serão assentados com argamassa pré-fabrirada nos locais conforme especificado em detalhes do

^ projeto arquitetônico.

Os revestimentos deverão ser devidamente aprumados e ter boa concordância com tetos e
paredes. O rejuntamento será executado com argamassa pré-fabricada para rejunte na cor compatível
com a da cerâmica.



PRt^EífUfM 0£ I

PASTOS BONSj e
.'A--
. a-ur.r

tFOlríA tv; j
! PFvOC. ír; 7?^ ~l

r

j

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - CNPJ 05.277.173/0001 -75
Av. Domingos Sertão, 100, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-mail: prefeitura_pastosbons@hotmail.com

PAVIMENTAÇÃO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA - REGULARIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

Este serviço será executado sobre o lastro de concreto, com aipamassa 1:4(cimento e areia
média) preparo mecânico com misturadorde eixo horizontal de 300kg.

EXECUÇÃO

^  Limpar a base, incluindo lavar e molhar, não deixando resquícios de sujeiras ou poeiras que
possam vir a interferir na qualidade do produto final.

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.

PISO CERÂMICO 45X45 ANTIDERRAPANTE

'  Será executado revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45 x 45 cm
liso, 45 X 45 cm e antiderrapantes, conforme especificado em projeto arquitetônico.

Sobre o lastro de concreto será aplicada argamassa colante. Para espalhamento da argamassa
utiliza-se desempenadeira com um lado liso e outro dentado, com dentes de 3 a 4mm de altura. Com o

lado liso, espalha-se uma camada de 3 a 4mm de argamassa em mais ou menos 2,00 m^ de área,
sobre o contrapiso. Em seguida, retira-se o excesso de argamassa com o lado dentado e aplica-se
então a cerâmica.

A argamassa da camada de regularização será "apertada" firmemente com a colher e, depois,
sarrafeada. Entende-se por "apertar" como sendo a ação que visa reduzir os vazios preenchidos de

água, implicando na redução das possibilidades da retração e conseqüente estabilidade do piso.

Após terem sido distribuídas sobre a área pavimentada, as cerâmicas serão batidas com auxílio

de um bloco de madeira e um marteta de pedreiro, uma a uma, com a finalidade de garantir a perfeita

aderência com a argamassa colante, substituindo-se aquelas que denotarem pouca segurança.
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Nos planos ligeiramente inclinados, não serão toleradas diferenças de declividade em relação â
prefixada ou flechas de abaulamento superiores a 1,0 cm em 5,0 m. ou seja, 0,2%.

As cerâmicas não poderão ser justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas serão corridas e
rigorosamente alinhadas, com espessura de 5mm ou 3mm com a utilização de espaçador plástico
específico.

As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidos, após o que receberão a argamassa de
rejuntamento.

I  Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida cuidadosa limpeza
da pavimentação.

PISO CIMENTADO ^ ^ ^ .
A pavimentação será piso cimentado, conforme projeto no traço 1.3, pavimentação deverá

apresentar uma superfície lisa e devidamente nivelada obedecendo aos caimentos mínimos de projeto.

ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA REGIONAL DE PRINEIRA, COM ADUELA E ALIZAR.
Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, isenta de carunchos ou brocas. A

madeira deve estar bem seca. Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio
de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes
de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar com folga o peso das portas
e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serão colocados puxadores
especiais, no lado intemo e uma proteção na parte inferior em chapa metálica (bate-macas em aço
inoxidável).

Todas as madeiras a serem empregadas deverão ser tratadas previamente com anti-cupinicidas.
PORTÃO PARA PEDESTRES EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE
ARAME GALVANIZADO.

Serã executada um portão para entrada de pessoas na parte frontal da escola.

Ele será composto por portão em barras de ferro retangular chata e tela de arame galvanizado,
fio 8 bwg, malha quadrada 5x5cm, inclusive cadeado. Pintura
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LOUCAS E METAIS

LOUÇAS

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das cubas e dos
iavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca. As cubas das bancadas de
granito dos banheiros seião ovai de embutir em louça branca 35x50cm. No PNE será instalado lavatóno
de louça branca suspenso com tarra de apoio lateral conforme norma NBR 9050.

Na cozinha será instalada cuba de embutir em aço inoxidável conforme especificação em projeto
I arquitetônico. Deverá ser quadrada com todos os equipamentos, inclusive sifâo, válvula e engate

flexível.

Vasos sanitários que deverão ser instalados serão do tipo caixa acoplada com tampa e
acessórios.

Deverá ser instalada bacia sanitária apropriada para PNE em louça branca com válvula de
descarga e 02 barras de inox para apoio ao lado de cada vaso sanitário, conforme projeto arquitetônico.

O tanque será em mármore sintético cor clara, modelo cuba e esfregador conforme projeto
anexo

METAIS

Serão fornecidas e instaladas torneiras de mesa cromada para lavatóno. Serão instaladas ainda
abaixo das bancadas torneiras destinadas a limpeza dos ambientes conforme projeto de instalações
hidráulicas. Tomeiras de jardim serão instaladas na lixeira e na área extema conforme projeto.

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de descarga e
das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam de marcas difundidas
em todo território nacional.

Deverá ser instalada na bancada de granito tomeira de pressão cromada para cada pia do
banheiro. Deverá ser executado nos banheiros acima da bancada de granito espelho conforme projeto
de arquitetura, checar pranchas dos banheiros. Deverão ser fixadas cubas de louça branca oval, com
massa coiante apropriada, nas bancadas de granito.

Deverão ser fornecidos e instalados registros de pressão com canopla cromada para os
chuveiros e registros de gaveta bruto para isolar os ramais de abastecimento e cavatete da caixa dágua
conforme projetos anexos.

Serão adotadas válvulas de descarga de 1,1/2" em metal com acabamento cremado apenas nos
banheiros para portadores de necessidades especiais.
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INSTALAÇÕES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

No projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição geral das luminárias, pontos de

força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi
considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local.

Os allmentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima
jadmlssíve! considerando a distância aproximada de 40 metros do quadro geral de tcaixa tensão até a
subestação em poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão ser redimensionados.

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos,
conduletes e caixas de passagem, Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a
facilidade de manutenção e durabilidade.

Os alimentadores foram dimensionados com tase no critério de queda de tensão máxima
admissível considerando a distância entre os quadros de distribuição e o QGBT, definidas pelo layout
apresentado. Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta

sensibilidade para garantira segurança.

As tomadas para ligação de computadores terão circuito exclusivo, para assegurar a estabilidade
de energia.

As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como

as fluorescentes, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e Icaixa taxa de distorção

harmônica. O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções, sempre no sentido das

janelas para o Interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a Iluminação natural ao longo

do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de

energia.

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os

condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição, e firmemente ligados â

estrutura de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente

satisfatório e de boa aparência.

Todo equipamento será preso firmemente no local que deve ser instalado, prevendo-se meio de
fixação ou suspensão condizentes com a natureza do suporte e com o peso e dimensões do
equipamento considerado.
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As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrica serão protegidas contra
contatos acidentais seja por um invólucro protetor, seja pela colocação fora do alcance normal de
pessoas não qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que em operação normal possam produzir faíscas, centelhas,
chamas ou partículas de metal em fusão, deverão possuir uma separação incombustível protetora, ou
g0i- efetivamente separado de todo o material facilmente combustível.

Só serão empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que
satisfaçam as normas da ABNT que lhe sejam aplicáveis.

Em lugares úmidos ou normalmente molhados, nos expostos às intempéries, onde o material
possa sofrer a ação deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela
natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer incêndios ou explosões, e onde possam os
materiais ficar submetidos às temperaturas excessivas, será usado materiais adequados e destinados
especialmente a essa finalidade.

Os eletrodutos empregados neste projeto serão de PVC flexível e rígido não propagante de
chamas que oferece proteção mecânica para fios e cabos em instalações elétricas embutidas de baixa
tensão.

Os condutos serão aplicados acima do forro, embutidos na alvenaria e lajes ou sob o piso da
edificação

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o paramento da alvenaria - de modo a não
resultar excessiva profundidade depois de concluído o revestimento - e serão niveladas e aprumadas.

'  As alturas das caixas em relação ao piso acabado serão as seguintes (tomadas do bordo inferior da
caixa):

Tomadas tjaixas: 0,30m

Interruptores, tomadas médias: 1,1 Om

Tomadas altas e arandelas: 2,20m

As caixas de interruptores, quando próximas de alisares, serão localizadas a, sempre que
possível, no mínimo, lOcm desses alisares.
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PINTURA

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

Previamente a pintura das paredes extemas e internas, os revestimentos deverão ser lixados,

limpos até apresentarem uma superfície uniforme livre de partículas e receberão uma demâo de selador

de base acrílica

APLICAÇÃO E LIXAIVENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.

I  As paredes internas nas áreas sem revestimento ou acima da faixa de cerâmica de 10x10 até o
teto receberão acabamento com massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado fino. As lajes
que ficarem aparentes também receberão acabamento com massa corrida.

PINTURA COM TINTA LÁTEX

Será executada aplicação manual de pintura látex em paredes Intemas e lajes, em duas

demâos. Após aplicação de selador e massa corrida as superfícies que irão receber tinta látex com rolo,
pincel ou trincha, diluída em 20% de água. A primeira demão servira como seladora em superfícies
pouco porosas, A segunda mão deverá ser aplicada pura, sendo que, entre uma demâo e outra deverão

ser observados intervalos mínimo de 06 horas. As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das

latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentação dos
pigmentos e componentes mais densos.

PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

I  Será executada aplicação manual de pintura látex acrílica em paredes e lajes, em duas demâos.

As superfícies que iiâo receber tinta látex acrílica deverão ser secas, deverá ser aplicado uma ou duas
demâos de selador. Em seguida devera ser aplicada tinta látex acrílica com rolo. pincel ou trincha,
diluída em 20% de água. A primeira demâo servira como seladora em superfícies pouco porosas. A
segunda mâo em diante deverá ser aplicada pura, sendo que, entre uma demâo e outra deverão ser
observados intervalos mínimo de 06 horas. As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das
latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentação dos
pigmentos e componentes mais densos.

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO
UMA DEMÃO DE FUNDO ANTtCORROSIVO.

Todas as esquadrias metálicas, levarão pintura esmalte fosco, duas demâos na cor definida no
projeto de arquitetura, sendo que antes desta pintura as esquadrias deverão ser previamente bem
limpas, e aplicado uma demâo de fundo anticorrosivo (cromato de zinco).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - CNPJ 05.277.173/0001 -75
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e-mail; prefeltura_pastosbons@hotmail.com

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE MADEIRA, INCLUSO UMA
DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR.

Todas as esquadrias de madeira levarão pintura esmalte fosco, duas demãos na cor definida no
projeto de arquitetura, sendo que antes desta pintura as esquadrias deverão ser previamente bem
limpas, e aplicado uma demâo de fundo preparador nivelador branco.

PINTURA COM TINTA PVA LÁTEX

Deverá ser aplicado duas demãos de tinta látex própria lajes devidamente emassadas, como
\ acabamento o mesmo deverá estar limpo, seco, isento de poeiras e nivelado.

sário deverá ser fornecido pela CONTRATADA.

SERVIÇOS GQMPLEMENTARES

BARRAS DE APOIO INOX

As barras de apoio indicadas no projeto de esquadria, em conformidade com a NBR 9050
Acessibilidade a edficaçOes. mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. As portas dos banheiros
PNE receberão as barras em uma das faces conforme projeto. Estas barras serio metaiicas de
diâmetro 3.5 cm instaladas na posição horizontal. Estes mesmos puxadores deverão ser aplicad^ nas
paredes das instalações sanitárias (como "barras") para portadores de necessidades especiais
atendendo a mesma NBR, em seu subitem de instalação sanitária.
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Figura 4. Bacia sanitária - Barras de apoio lateral de fundo
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I IMPEZA FINAL DA OBRA

Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e detritos que venham
a se acumular no local da obra, a mesma deverá ser entregue totalmente limpa e com as instalações
testadas e aprovadas pela fiscalização.

Os serviços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ ou projetos somente serão
considerados extraordinários quando autorizados pela fiscalização.

hnKson Mota Sá

1 ]Eng"Ci\il
Ctía-Ma 7167'^D
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Obra

REFOraiA DA UBS PAULO lENOCâ DA 8S.VA

EodPTÇO Bancoa aox EiKaroPB BocMIe
POVOADO 60N0A DOS CANDOOS 8ttAFI-«iM1 MOK Nie Piinneradu:

pKi
r. a* r%' .

MaiaMo HefM: 8648%

IT/IC aftãJG 1 OR8E-64/3821'Swaip. Memetan: 4293%
8iU3 0UfV9| 88INFRA-t27> C.V*

Orçamsnto Analítico
tara Código Bineo Ouertçio Und Quant Valor Un« Vetor UiiR ToW !»«(*)

cwn BOI

1 SERVIÇOS PRSUMNARES 2813.88 1,75%
1.1 7420611)01 8INAP1 PLACA oe oeiu em chi^pa de aco qalvamzaoo n* • 310.77 36221 238328 1,49%
14 7386afO02 SMAPI CAnNA E ÜMPEZA MAMJAL OE TERRENO ■f 400 1.12 1.40 seoM 0,5«%
t OEIKMJÇÔSB E RSnRAOAS 8».23 9,9«%
2.1 97831 8IKAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS. OE PORMA MANUAL. SEM ■P SOO Z15 273 84200 0,33%

REAffiOVÇrTAMENTO. AFJ2W17
Z2 97960 SIHAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORESTTOMADAS ELETRKAS. DE FORMA UN « 0.44 0.H 4^ (X00%

MANUAU SEM REAPROVSTTAMENTO. AF_124017
97085 SIKAPI REMOÇAO DE LUMíNARIAS. PE FGRMA MANUAL. SEM W » 0« 1.09 31J0 OJB%

R£APROVOTAMENTO. AFj2n017
24 97983 SMAn REMOÇAO DE LOUÇAS. 06 MANUAL SS4 REAPRCAdTAiilEKTO. UN 8 5.12 10.15 81JO 9,05%

AF_124017
24 97944 8MAPI REMOÇÃO DE PORTAS. OE FORMA MAMJAL SEM REtf>no>dTAMEMTO. aP iftoe 514 7.67 77.31 9^%

AFJ2/2D17
24 97922 8HM DEMOLIÇÃO OE ALVENARIA DE 9LOCO FURADO. DE FOAUAMANUAL. iif 4 07.11 48.36 168.82 0,11%

SEM REAmOVEITAMENTO. AF.12/2DI7
% REVESTMBrrOS KZITJi •Z*%
2.1 87979 8MM9 CHAnSCO AnJCAOO EM ALVENAftlAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO nP 200 Z2S 4.06 1.01200 9A%

INTERNAS. COM COLHER DE PEDf^IRO. ARGAMASSA TRAÇ01;3 COM
PREPARO B* BETONEIRA40QL. AF.0&2014

2.2 87S30 smMH MASSA ÚMCA, PARA RECEBtMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA RP 200 29.45 36.81 <202.80 S«1%
TRAÇO 1:26. PREPARO MANUAL. AnJCADA MANUALMENTE B4 FACES

1 MTERNASOEPAF^ES. ESPESSURA OE 20MM. COM E3CCUÇA0 DE
f TAUSCAS. AF.0e4O14
4 COSERTURA 3233297 25,97%
4.1 64221 SINAn OMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO M 32,2 1513 2291 nOrSO 0,47%

1;29 (CIMB4T0, CAL 6 AREIAI MRA TGJ1AD08 COM ATÉ 2ACUAS.
INCLUSO TRANSPORTE V^TICM. Af.07/2016

4.2 279 0R$E Rpvraáo m eobsrturi cem iMha cerarica iipo canal comum. taOalana eu Hitar. irP 200 00,05 8263 22717.96 14,49%
com i^MNpèo Oe 20% de meonal

4.2 64226 aiNAn CALHA EM CHAPA DE AÇO QALVAMZAOO NÚMERO 24. H oo.» 150.00 201.03 12041.86 7J4%
DESENVOLVIMENTO DE tOO CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
AF^07/2016

44 64231 SlNAn RUFO EM CHAPA OE AÇO GALVANIZAI» NÚMERO 24. CORTE DE 26 CM. u 40 4O00 <2,32 2804.40 1.71%
INCLUSO TRANSPORTE VBTTICAL. AF,07/2Q1â

» PAvuEirrAçAo 2U823I 15,45%
M 94438 9INAP1 (CONFOSIÇAO REPRESENTATIVA) DO SERN4Ç0 OE CONTRAnSO QA bP 204.35 05,30 48.47 1029288 5,49%

ARGAMASSA TRAÇO 14 (CIM E AREIA). EM SCTONEIRA 4O0 L. ESI^SSURA
3 CM Áreas SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS. PARA EOIFICACAO
HABITACIONAL UNFAMLIAR (CASA) E EDIPICAÇAO PUSUCA PADRAO-
AF.11/2014

84 86171 StNAn (COMPOSIÇÃO REFW8ENTAT1VA) 00 SERVIÇO OE REVESTIA^TTO tiP 2U>0S 51.08 SMS 1200217 9jS%
CERÂMICO PARA nSO COM PLACAS TIPO ESMAITAOA EXTRA DE
OMENSOeS asxss cm. para ECHFICAÇAO HABITACIONAL UNlFAMUAR
(CASA) E EOtRCAÇAO PÚBLICA Ptf RAO. AF_n/20t4

54 95340 SMAn LASTRO DE CONCRETO MAGRO. An.lCADO EM HSOS. LAJES S06RE iiP 20 10,35 1298 33280 9J9%
SOLO OÚ RADfERS. ESPESSURA OE 3 CM. AF 07/2016

6.4 68980 SMAn PISO CIMENTADO. TRAÇO t:3 (CUENTO E AREIA), ACASAMENTO USO. nP » 54,57 4348 871.80 »xa%
ESPESSURA 3.0 CM, TREPARO MECAMCO DA ARGAMASSA. AF 060020

6 68QUABRIA8 STMB 1«iM%
6.1 1D0TD2 8Mtf1 PORTA DE CORRER OE ALüMlMO. COM DUAS FOLHAS PàfíA VIDRO. nP 4 41037 6SD.46 2061.84 127%

INauSO VIDRO USO INCOLOR FECHADURA E FUXAOOR. SEM ALIZAR
AF_12/201B

6.2 73Sa2AB1 SMAn GRAOE OE mW> &A BARRA CHATA a/ir nP 4 506,73 <3218 2922M 154%
61314 SINAfl KJTOEPORTADE MADEIRA PARAFWTURA. SEUPOCA(IfVE OUMâ)tA), UN 25 «27,01 78276 22739JM 1355%

í PADRAO PCPULAR. eOOlOCM. EMSBURA de 3,5CM. ÍTENS HCLU808:
V D06RADIÇAS- MONTAGEM E INSTALAÇAO DO BATENTE. PECHADiAA

COM BSOJÇKO 00 FURO • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12nD19

7 mSTALAÇOes 1448201 U1%
7.1 ■rrALAÇÔEB &8TRICAB 1276218 *29%
7.1.1 61629 SINAPI CABO OE COBRE FLEXÍVEL tSOLAOO. 2.5 MM*. ANTI-CHAMA 450^ V. M ooo 3M 4.SZ 1448.00 0.59%

PARA CIRCUITOS TERMNAIS - FORNECIhtENTO E INSTALAÇAO.
AF_12ailS

7.1.2 aaoHsiNAn IKTERRUFTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 3P*T LM 15 02.35 6243 981,48 9.99%
IDA. INCLUINDO SUPORTE E KACA• FOR«ClMeVTO E iNSTALAÇAO.
AF.12/2015

7.1.3 67886 StNAn LUM6iAAbATIPOPLAFONEMIRAffTTCO. DE SOBREPOR. COM 1 LAMPADA ÜN 3» 3055 3238 141296 9,59%
FLUORESCENTE DE 15 W. SEU REATOR - FORNECIMBVTO E INSTALAÇAa
AF_02/232Ú

7.1.4 97811 SMAn LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 0€ 16 W. BASE E27 - LM 15 1035 24.18 382.70 922%
FORFCCIMÉNTO E INSTAIAÇAO. AF_02/2D2D

7.1.8 632 0RSE RftvMáD da ponto da irdafruptor com raooFlçSo do Merruplor a 6a^ n 15 05.44 109.60 1.802.» 9.55%
7.1.6 8»0RSE RevtsSe de pomo de tonada MirvdM cem repceiçto ta tonada • ta flaçto n 15 92.50 11272 1732» 1.05%
7-1.7 928 0RSE Redsóo de ponto da ka dpo 2 am lato ou parada M 15 73,53 6203 1.3».45 0.54%
7.1.6 97905 SMAn LUMINÁRIA ARANDELA TIFO MEIA LUA. OE S06R&OR. COM 1 LAMPAOA UN 15 SO03 8263 1-237.96 9.75%

LED DE e W. SEM REATOR • FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF.024020
7.2 INSTALAÇÕES MOROSBAHrrAAIAS 428271 Z52%
r.2.1 1201 0R8E RevModa pontode Opua Hpo 2 un 22 70,27 61.56 2014.76 123%
7,24 1680 onsE RavieBc de pordo de aegato Upo 1 un 5 00.05 4261 21206 9.13%
7.23 1681 Of^SE RevisAodeponIe da eapoto llpe 2 • Rae, 01 un 10 74.57 6268 «35.» 0.57%
7.24 1682 OAK RavwAo da ponto da eaçoio upo 3 - Rev. 01 un 2 115.15 14268 287.» 0,15%
7.25 66670 SMAn KIT DE REGISTRO OE PRESSÃO BRUTO OE LATAO V. WtCUJSV^ UN • 0794 46.90 7T7.90 0.17%

conexOes, roscAvel instalado em ramal de Aqua fria-
FORNECIMENTO E fNSTALAÇAO. AF_12«>14

7.2S 12637 OftSC Uraaza de fosea alÉ 5ni3 un 1 OOO.IM 375.00 375.» 023%
7.27 66362 SINAH REGISTRO OE GAVETA BRUTO. UTAO, ROSCAVEL 1/2*. FORNEaOC E UN 5 2019 36.46 18240 0.11%
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98883 SINAPI

«B88ZSIt4API

86910 SINAn

e84«8 8DMPI

88487 SMW

88486 SNAn

74068001 8U4AFI

LOUÇAS. ICTAtS 6 ACESSOMOS
ASSEJÍTO SANnARIO CIXIiíNCIONAl - FOWtaMBÍTO EINSTALACAO
AÍ.01/9020

lOI oe ACESSÓRIOS PARA OANWRO EM METAL CRMAMJO, 8 PECAS,
INCLUSO FlXAÇAO. AE.01/2020

SffAO tXJUPO flexível EM PVC 1 *1.112 - FORNECÍMSírO E
IN9TALAÇA0. AF.OIlOiO
SIFAO do tipo GARRAPAfCOPOEMPVC 1.1Í4 X l.ia'. FOBI«»«NTOE
(feiALAÇAO. AP_Oia020

TORNEIRA CHOlÃMJA TUBO MOWL. 06 PAREDE, 1/2WJ SH: »RA RA DE
COZINHA, PADRAO MÉDIO ■ FORNECIMENTD E INSTALACÁo. AF.01KXB0

TORNEIRA CROMAOA DE MESA, laXIU 3/41 PARA LAVMORIO, BWRAO
POPULAR ■ FORNECIMENTO E INSTALAÇAO AF 01120»
PINTURA

APUCACAO 6 LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA OEMXO.
AF_0SI»14
apucaçao manual de pintura com tinta Utex fva em paredes
DUAS OEMAOS AF.0eaO14
APUCAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEXACBlUCA EU
PAREDES. DUAS OEMAOS. AF.OSaOI*
PINTU4A ESAIALT6 FOSCO PAM MADBRA, DUAS OEMAOS. SOBRE
FUNDO MVELADW BRANCO

PORMOS

SA REOUAS de PVC, FRISADO, PARA M4BIENTES RES09ICUIS
INCLUSIVEESTRimiRA0EFUAÇAaAF_0Sa017 P
SBtMÇOS RNAIS

LIMPEZA FINAL DA OBRA

' FFlCC. 7P 0^/^/

\ > vUOA.i. _ /■—
í

L1  — .  J
UN s 3U8 4161 286,88

«.7*«
ai3K

UN 6 172J6 218,72 1.07B6O 06««

UN 7 18.08 1266 07,02 608 W

UN S 17« 22.02 110,10 6076

UN t 66.28 10768 2U.70 613%

UN 70 4667 87,08 1,14160 670%

11^ mo» 7,72 666
M6IÍ60
688064

1631%
4,80%

ní moM 10,70 1367 0680,79 684%

0^ T46.1» 12,16 18.18 11626,17 688%

■1* T22M 2BJ4 ajBt 616366 1,82%

n* 1«) 0861 01,78
617866
617860

688%
4,80%

ttf 3062S 263 ín

Ifl

•62%
062%

ToMmci Mt
TeMtfoNI
T«waani

131672,85
32,784,38

18466761
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Endereço
POVOADO OONQA DOS CANDDOS, PASTOS BONS • MA

Bancos I
SSMPI-06/2021 •

Meraniito

ORSE • 04/2021 • Sergipe
SBNFRA-OZT-Ceari

Cronograma Físico e Financeiro
DeacrlçSo
SERVIÇOS PRELMINARES

DEMOLIÇÕES E RETVtAOAS

REVESTIMENTOS

COBERTIRU

pavkentaçAo

ESQUAmOAS

MSTALAÇÔES

ktauçOes elétricas

MSTALAÇOES HDROSSANIT/kRIAS

LOUÇAS. METAS E ACESSÓRIOS

SERVIÇOS FS1AB

fttrcenteoem

Cueto

Pereentagem Acumulado

Cueto /Lcumulado

Total Por Etapa

100,00%

2.813,26^
100,00%'
826,23_

100,00%'
10^17,60

100,00%'
38.333,ST_
100,00%'

20.860,26

100,00%

2TJ3S,S2

100,00%

14AS8,01_
100,00%'

10.166,30

100,00%

4.282,71

100,00%*
2A43,47

100,00%

304138,08

100,00%

8.176,00

100,00%
860,71

Encargo» Sociaia
Nio Oeeoneradc;

Horleta: 86,68%

MansalMa: 48,33%

30 DIAS

100,00%

2S13.26

100,00%

—SZSÜ
100.00%

10.217,50

100,00%
39333.97

29.69%

4292,71

100,00%

36.16%

67,683,67

36,16%

67383,67

100,00%

26J6026

70,31%
10.165.30

100,00%
iaie8.30

100,00%

8.178,00

46,92%

76.340.64

81,08%

133.024,31
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SINAPI ■ 06/2021 . Maranhão

ORSE ■ 04/2021 ■ Sergipe

Encargos Sodais
Desonerado;

Horista; 85,68%
Mensalista: 49,33%
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Conmçio de Aedee dt AbeSecnwit» df ligun
Co/fOKf» Ssoodi 9 CanaMíçàÊt Cún9U»$
CoWnjçáo 9 Mmteerufc do Setepíe» e RedM di
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úfarei ̂ jAuénsi, iWvftniMi e fíiMlab
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4C« TMtWOMWSnUC^OCEMnWL

S- rAX* DE SEGUROS

Ra TKtAtieKISCOS-.

•• r>uw DE SMurrus,

OF- rAXáOEOESPESASEWMNCEHAS.'

La TtXAOeUJCfHimEUUNeUÇAO:

|a rAX*OEm:0£HCMO£«OSroSr*>l&CONFMSelSS)

COMPOSIÇÃO DE BDI (%) = f(Construção de Edifícios)
FTEM IMSCMMWAÇAO (

GRUPO: DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1- Administração central

GRUPO: DIVERSOS

1- Seguro e Garantia
2- Risco

3- Despesas rinancdras

GRUPO: LUCRO

1 - Ujcro bruto

GRUPO: TRIBUTOS

1- PIS

2- COFINS

3- ISSQN

4- CPRB

Total deste grupo =

Total deste grupo»

Total deste grupo -

Total deste grupo = 13,1S%

TOTAL-f(fórmula)" 2S,0a%
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO DE DEUS

TEIXEIRA COSTA

PASTOS BONS-MA
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1. INTRODUÇÃO

O presente projeto destina-se â orientação para Refoima do UBS João de Deus Teixeira Costa,

localizada no Povoado Boa Vista, Pastos Bons - MA. O projeto contempla a reforma do edifício e tem
como objetivo propiciar aos funcionários e pacientes maior conforto e acesso à infraestrutura necessária

para atendimento.

ARQUITETURA

1.1. O PROJETO:

^  1.1.1. PARTIDO ARQUITETÔNICO:

O Projeto de reforma, em sua concepção, buscou a elaboração de uma edificação simples e
racionalizada, atendendo aos critérios básicos para o funcionamento.

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a reforma do edifício hospitalar
compatível com a mão de obra e materiais facilmente encontrados no comércio, não necessitando de
mão-de-obra especializada. A premissa básica foi de criar uma linguagem arquitetônica que se

adaptasse as condições climáticas e culturais das diferentes regiões.

1.1.2. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Quanto aos materiais utilizados, para as vedações optou-se pela alvenaria de tijolo furado
revestido e a estrutura em concreto armado. A parte da nova cobertura do edifício será em telha
fibrocimento ou similar em uma água, com estrutura do telhado em estrutura de madeira bem como a

I cobertura dos boxes, banheiros. Para o revestimento do piso, especificou-se cerâmica resistente à
abrasâo, facilitando ainda a limpeza do local.

O revestimento interno de áreas molhadas com cerâmica facilita a limpeza e visa reduzir os

problemas de execução e manutenção. As portas são especificadas em madeira pintada ou alumínio. A
maior parte das esquadrias é do tipo correr, em alumínio.

1.1.3. ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de dezembro de 2004, a acessibilidade
é definida como "Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços,
mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos,
sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida".

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espa^s com dimensionamentos



fntFBHURA C£ I Jl-'A ; -. ....... .

PASTOS BONS

^  ív: 7^

tvwDÁ.'.., ,0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - GNPJ 05.277.173/0001 -75
Av. Domingos Sertão, 100, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-mail: prefeitura_pastosbons®hotmaíl.com

adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como; barras de
apoio, equipamentos sanitários.

Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê:

• Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido;

•  Sanitários (feminino e masculino) para pessoas com deficiência;

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária específica para estes usuários, bem
I nomo barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada ambiente.

1.1.4. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

•  ABNÍT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
•  Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do solo;
• Código de Obras de Pastos Bons;
• Código de Postura do município de Pastos Bons.
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MEMORIAL DESCRITIVO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

O Encarregado (Gerai) auxiliará o Engenheiro (Residente ou não) na supervisão dos trabalhos
de construção. O elemento para ocupar o cargo deverá possuir experiência comprovada adquirida no
exercício de função idêntica, em obras de características semelhantes à contratada. Deverá possuir, no

|[ ninimo, grau de escolaridade médio ou treinamento especializado.

Os encarregados de Forma, Armação, Concretagem, Aivenarias, Revestimentos, instalações
etc. possuirão, obrigatoriamente, experiência adquirida no exercício de idênticas funções em obras de
características semelhantes â contratada.

O dimensionamento da equipe de encarregados ficará a cargo do CONSTRUTOR, de acordo
com o plano de construção previamente estabelecido. Os demais elementos da administração do
canteiro de obras, tais como almoxarifes, apontadores, vigias, etc., possuirão, obrigatoriamente,
experiência adquirida no exercício de idênticas funções.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir do CONSTRUTOR a substituição de qualquer profissional do
canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, tem como
hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro. A sutetituiçâo do funcionário será
processada, no máximo 48 horas após a comunicação por escrito, da FISCALIZAÇÃO.

^  Os custos devem variar de obra-a-obra de acordo com o porte de cada CONTRATADA, sabendo
a mesma, qual a melhor composição para sua administração locai, ficando a cargo de sua inteira
responsabilidade arcar com os custos que excedam o mínimo exigido pela CONTRATANTE.

A Contratada deverá providenciar ainda o para o perfeito funcionamento e atendimento as
normas reguiamentadoras todo e qualquer equipamento de Proteção individual visando atenuar ou
neutralizar um possível agente agressivo contra o trabalhador. Deverá ainda se responsabilizar pelo
fomecimento do Vaie Transporte e alimentação.
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SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Deverão ser afixadas em local bem visível, 01 (uma) placa indicativa da obra, em chapa metálica
com armação em madeira e pintura resistente a sol e chuva, medindo1,50x2,00m conforme modelo a
ser definido pela FISCALIZAÇÃO.

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Será demolidas as paredes de alvenaria de acordo projeto arquitetônico.

O revestimento e piso cerâmico da nova sala de espera será retirado .

Todo reboco danificado será demolido

As instalações elétricas e hidrosanitária será recuperada.

Serão removidas portas e Janelas danificadas sem reaproveltamento

Cobertura da varanda será removida,

PAREDES. FORROS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE VEDAÇÃO EM TUOLO CERÂMICO FURADO NA VERTICAL DE 9X19X39CM

Compreende a execução de alvenarias de vedação com tijolos ou blocos com tela armada para
dar maior resistência ao revestimento.

Para fins desta Especificação, serão considerados os seguintes tipos de alvenarias:

Figura 1. Alvenaria singela com blocos
cerâmicos 06 furos

Figura 2. Alvenaria dobrada com blocos cerâmicos
06 furos
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Juntas Amarradas:

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

Figura 3. Juntas Amarradas

COBERTURA

TELHA

O telhamento será exeojtado com telha cerâmica, do tipo colonial, e estas não deverão
apresentar defeitos sistemáticos, tais com fissuras, esfoliações, quebras ou rebarlDas.

As telhas deverão ser da mesma tonalidade em toda a área da cobertura e não
deverão apresentar distorções que venham a prejudicar o encaixe. Deverão apresentar na face inferior,
gravada em alto ou baixo relevo, a marca do fabricante e a sua procedência.

REVESTIMENTO

CHAPISCO DE PAREDES

DESCRIÇÃO

O chapisco é uma argamassa de cimento e areia (traço 1:3 em volume) que tem a finalidade de
melhorar a aderência entre a alvenaria e o emboço.

Chapisco grosso: Aigamassa de traço 1:3, cimento Portiand e areia de granulometria grossa, à
qual se adiciona pedrisco selecionado, com diâmetro médio de 6mm.

Obs.: Sempre que possível, deverá ser utilizado cimento CP-lll ou CP-IV, preferencialmente.
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Os sen/iços incluídos no serviço fornecimento dos materiais, preparo e aplicação do chapisco.

APLICAÇÃO

Em alvenarias de tijolos ou blocos de concreto ou cerâmicos de superfície de concreto para
recebimento posterior do emboço.

Em superfícies muito lisas ou pouco porosas que receberão gesso posteriormente (chapisco
rolado).

I  EXECUÇÃO

As paredes serão abundantemente molhadas, antes do início do chapisco. A aplicação do
chapisco será de baixo para cima em todos os parâmetros verticais das aívenarias e estruturas. As
dimensões estão discriminadas no projeto.

REBOCO INTERNO

DESCRIÇÃO

Camada de revestimento de acabamento com espessura máxima de 2,5mm feita com
argamassa de cimento, e areia (traço 1:6 em volume) para superfícies extemas, internas e em laje.

Os serviços incluídos no serviço fornecimento dos materiais, preparo e apíicaçâo do reboco.

APLICAÇÃO

Alvenarias de tijolos, blocos (concreto ou cerâmicos) e/ou superfícies lisas de concreto que
tenham recebido chapisco com exceção dos revestimentos internos das platibandas acima das
coberturas

EXECUÇÃO

A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e umedecimento da base.
Dosar os materiais da mescla a seco. A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira
ou PVC, em camada uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser aplicada, num
movimento rápido de baixo para cima.

Se o trabalho for executado em etapas, fazer corte à 45 graus (chanfrado) para emenda do pano
subsequente. Devem ser executadas arestas bem definidas, vivas, deixando à vista a aresta da
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cantoneira, quando utilizada. O excedente da argamassa que não aderir â superfície nâo pode ser
reutilizado.

Recomenda-se riscar os cantos entre paredes e forro antes da secagem. Deve ser executado no
mínimo 7 dias após aplicação do emboço e após a colocação dos marcos, peitoris, etc.

REBOCO EXTERNO - IDEMO

Nesse serviço estão incluídos os revestimentos internos das platibandas acima das coberturas e
todos 08 perímetros que nâo recebei^o revestimento cerâmico.

►
EMBOÇO

DESCRIÇÃO

É a camada do revestimento que tem a função de regularizar a parede, isto é, tornar sua
superfície plana e vertical, aplicado sobre chapisco. é o emboço é a base para assentamento do
feyQg^jpnento cerâmico, que é o trabalho do ladriiheiro. A espessura do emboço é da ordem de 1 a 2 cm,
para paredes e tetos internos. Para paredes externas pode ter espessuras maiores, pois nesses casos,
como as paredes são mais altas, as irregularidades são maiores.

Será executado emboço para recebimento de revestimento cerâmico, no traço 1:6 de cimento
Portiand composto CP 11 F, areia média úmida com taxa de inchamento. Para o preparo da argamassa é
considerado um volume de água equivalente à 25% sobre a massa de materiais secos, sendo
consideradas ainda as sobras de aigamassa ao finai do dia de serviço para o cálculo do consumo de
insumos de produção.

I

Para o preparo da argamassa é inicialmente feita uma mistura a seco de areia, cimento e cal,
conforme a dosagem indicada e em seguida adicionada água aos poucos, misturando com ferramenta
adequada, enxada ou colher de pedreiro, até obter uma massa homogênea e livre de grumos.

O emboço é aplicado com auxílio de colher de pedreiro e terá espessura 2 cm e executado com
auxílio de taliscas, que consiste na fixação de taliscas (pequenas placas de madeira ou cerâmica de
aproximadamente 1 cm de espessura) com argamassa nos cantos superiores da parede a ser
revestida. Fixa-se primeiro a talisca superior, com distância entre sua superfície e a parede de
aproximadamente 1,5 cm. A seguir, com auxilio do fio de prumo, fixam-se outras taliscas alDaixo da
primeira, na direção vertical, com distância máxima entre elas de 2,0 m. Faz- se o mesmo taliscamento
no outro canto da parede. Em seguida, com auxílio de uma linha, fixam-se taliscas intermediárias entre
as das extremidades já feitas, com distâncias de 1,50 a 2,0 m entre elas. Assim todas as taliscas
estarão com suas faces aprumadas, isto é, no mesmo plano vertical.

Depois do taliscamento, preenchem-se com argamassa no sentido vertical os espaços entre as
taliscas. A argamassa deve ser aplicada comprimindo-a contra a parede com a colher de pedreiro. Com
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isso, formam-se guias ou mestras verticais em toda a parede, que servirão de tDase para o
preenchimento do emboço.

Depois de feitas as guias, as taliscas devem ser retiradas. Com a parede previamente molhada,
preenche-se a área entre as duas guias lançando-se a argamassa na parede, com a colher de pedreiro,
vigorosamente, a uma distância de aproximadamente 80 cm, de forma semelhante ao feito para o
chapisco, de baixo para cima (essa operação é chamada também de "chapar a massa"). Após o
lançamento, comprime-se a aigamassa na parede com a colher de pedreiro, para melhor fixá-la na
parede e retirar tx>lhas de ar atrasadas de lançamento.

I  Após o preenchimento de uma pequena área entre duas guias, apóia-se uma régua nas mesmas
e raspa-se a superfície preenchida de baixo para cima, em movimentos de zigue zague, retirando-se o
excesso de argamassa e fazendo com que toda a área fique com a superfície plar^a e aprumada. A
superfície deverá apresentar acabamento áspero.

Recomenda-se a aplicação do embo^ apenas após 24 horas da execução do chapisco.

NORMAS

NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais - preparo, aplicação
e manutenção.

REVESTIMENTO CERÂMICO

Será executado revestimento em cerâmica 35x35cm com nível de resistência PEI maior ou igual
a 3. Serão assentados com argamassa pré-fabrirada nos locais conforme especificado em detalhes do
projeto arquitetônico.

Os revestimentos deverão ser devidamente aprumados e ter boa concordância com tetos e
paredes. O rejuntamento será executado com argamassa pré-fabricada para rejunte na cor compatível
com a da cerâmica.
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PAVIMENTAÇÃO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA - REGULARIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

Este serviço será executado sobre o lastro de concreto, c»m argamassa 1;4(cimento e areia
média) preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 300kg.

EXECUÇÃO

Limpar a base, incluindo lavar e molhar, não deixando resquícios de sujeiras ou poeiras que
possam vir a interferir na qualidade do produto final.

Definir os níveis do contrapiso.

Assentar taliscas.

Camada de aderência: aplicar o adesivo diluído e misturado com cimento.

Argamassa de contrapiso: envoive lançamento, espalhamento e compactação, definição
preliminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente.

Acatiamento superficiai sarrafeado, desempenado ou aiisado.

PÍSO CERÂMICO 45X45 ANTIDERRAPANTE

Será executado revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45 x 45 cm
liso, 45 X 45 cm e antiderrapantes, conforme especificado em projeto arquitetônico.

Sobre o lastro de concreto será aplicada argamassa colante. Para espalhamento da argamassa
utiliza-se desempenadeira com um lado liso e outro dentado, com dentes de 3 a 4mm de altura. Com o
lado liso, espalha-se uma camada de 3 a 4mm de argamassa em mais ou menos 2,00 m= de área,
sobre o contrapiso. Em seguida, retira-se o excesso de argamassa com o lado dentado e aplica-se
então a cerâmica.

A argamassa da camada de regularização será "apertada" firmemente com a colher e, depois,
sarrafeada. Entende-se por "apertar" como sendo a ação que visa reduzir os vazios preenchidos de
água, implicando na redução das possibilidades da retração e conseqüente estabilidade do piso.

Após terem sido distribuídas sobre a área pavimentada, as cerâmicas serão batidas com auxílio
de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a finalidade de garantir a perfeita
aderência com a argamassa coiante, substituindo-se aquelas que denotarem pouca segurança.
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Nos planos ligeiramente inclinados, nâo serão toleradas diferenças de declividade em relação à
prefixada ou flechas de abaulamento superiores a 1,0 cm em 5,0 m, ou seja. 0.2%.

As cerâmicas nâo poderão ser justapostas, ou seja. com junta seca. As juntas serão corridas e
rigorosamente alinhadas, com espessura de 5mm ou 3mm com a utilização de espaçador plástico
específico.

As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidos, após o que receberão a argamassa de
rejuntamento.

,  Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento. será procedida cuidadosa limpeza
da pavimentação.

PISO CIMENTADO
A pavimentação será piso cimentado, conforme projeto no traço 1;3, pavimentação deverá

apresentar uma superfície lisa e devidamente nivelada obedecendo aos caimentos mínimos de projeto.

ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA REGIONAL DE PRIMEIRA, COM ADUELA E ALI2AR.

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, isenta de carunchos ou brocas. A
madeiiB deve estar bem seca. Os marcos e alisares (largura Sem) deverão ser fixados por intermédio
de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes
de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar com folga o peso das portas
e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serão colocados puxadores
especiais, no lado intemo e uma proteção na parte inferior em chapa metálica (bate-macas em aço
inoxidável).

Todas as madeiras a serem empregadas deverão sertratadas previamente com anti-cupinicidas.

PORTÃO PARA PEDESTRES EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE
ARAME GALVANIZADO.

Será executada um portão para entrada de pessoas na parte frontal da escola.

Ele será composto por portão em barras de ferro retangular chata e tela de arame galvanizado,
fio 8 bwg, malha quadrada 5x5cm, inclusive cadeado. Pintura
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LOUCAS E METAIS

LOUÇAS

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das cubas e dos
lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca. As cubas das bancadas de
granito dos banheiros serão oval de embutirem louça branca 35x50cm. No PNE será instalado lavatório
de louça branca suspenso com barra de apoio lateral conforme norma NBR 9050.

Na cozinha será instalada cuba de embutir em aço inoxidável conforme especificação em projeto
.arquitetônico. Deverá ser quadrada com todos os equipamentos, inclusive sifâo, válvula e engate
flexível.

Vasos sanitários que deverão ser instalados serão do tipo caixa acoplada com tampa e
acessórios.

Deverá ser instalada bacia sanitária apropriada para PNE em louça branca com válvula de
descarga e 02 barras de inox para apoio ao lado de cada vaso sanitário, conforme projeto arquitetônico.

O tanque será em mármore sintético cor clara, modelo cuba e esfregador conforme projeto
anexo.

METAIS

Serão fomecidas e instaladas torneiras de mesa cromada para lavatório. Serão instaladas ainda
abaixo das bancadas torneiras destinadas a limpeza dos ambientes conforme projeto de instalações
hidráulicas. Tomeiras de jardim serão instaladas na lixeira e na área externa conforme projeto.

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de descarga e
das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam de marcas difundidas
em todo território nacional.

Deverá ser instalada na bancada de granito tomeira de pressão cromada para cada pia do
banheiro. Deverá ser executado nos banheiros acima da bancada de granito espelho conforme projeto
de arquitetura, checar pranchas dos banheiros. Deverão ser fixadas cut^as de louça branca oval, com
massa colante apropriada, nas trancadas de granito.

Deverão ser fornecidos e instalados registros de pressão com canopla cromada para os
chuveiros e registros de gaveta bruto para isolar os ramais de abastecimento e cavalete da caixa d'água
conforme projetos anexos.

Serão adotadas válvulas de descarga de 1.1/2" em metal com acabamento cromado apenas nos
banheiros para portadores de necessidades especiais.
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INSTALAÇÕES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

No projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição geral das luminárias, pontos de
força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi
considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária locai.

Os aiimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima
.admissível considerando a distância aproximada de 40 metros do quadro geral de baixa tensão até a
subestação em poste. Caso a distância seja maior, os aiimentadores deverão ser redimensionados.

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eietrodutos,
conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de quaiidade para garantir a
faciiidade de manutenção e durabilidade.

Os aiimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensão máxima
admissivei considerando a distância entre os quadros de distribuição e o QGBT, definidas pelo layout
apresentado. Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta
sensibilidade para garantira segurança.

As tomadas para iigação de computadores terão circuito exclusivo, para assegurar a estabilidade
de energia.

As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como
, as fiuorescentes, reatores eletrônjojs de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção

harmônica. O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções, sempre no sentido das
janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo
do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de
energia.

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição, e firmemente ligados â
estrutura de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente
satisfatório e de boa aparência.

Todo equipamento será preso firmemente no iocal que deve ser instalado, prevendo-se meio de
fixação ou suspensão condizentes com a natureza do suporte e com o peso e dimensões do
equipamento considerado.



Pf>if£/TURA C€ I

PASTOS BONSjÁ
-7P

prefeitura municipal de pastos bons - CNPJ 05.277.173/0001-75
Av. Domingos Sertão, 100, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-maií: prefeitura_pastosbons@hotmail.coni

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serão protegidas contra
contatos acidentais seja por um invólucro protetor, seja pela colocação fora do alcance norma! de
pessoas não qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que em operação normal possam produzir faíscas, centelhas,
chamas ou partículas de metal em fusão, deverão possuir uma separação incombustível protetora, ou
ser efetivamente separado de todo o material facilmente combustível.

Só serão empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que
satisfaçam as normas da ABNT que lhe sejam aplicáveis.

Em lugares úmidos ou normalmente molhados, nos expostos às intempéries, onde o material
possa sofrer a ação deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela
natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer incêndios ou explosões, e onde possam os
materiais ficar submetidos às temperaturas excessivas, será usado materiais adequados e destinados
especialmente a essa finalidade.

Os eletrodutos empregados neste projeto serão de PVC flexível e rígido não propagante de
chamas que oferece proteção mecânica para fios e catxis em instalações elétricas embutidas de t)aixa
tensão.

Os condutos serão aplicados acima do forro, embutidos na alvenaria e lajes ou sob o piso da
edificação

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o paramento da alvenaria - de modo a não
resultar excessiva profundidade depois de concluído o revestimento - e serão niveladas e aprumadas.

' As alturas das caixas em relação ao piso acabado serão as seguintes (tomadas do bordo inferior da
caixa):

Tomadas baixas: 0,30m

Interruptores, tomadas médias: 1,10m

Tomadas altas e arandelas: 2,20m

As caixas de interruptores, quando próximas de alisares, serão localizadas a, sempre que
possível, no mínimo, lOcm desses alisares.
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PINTURA

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

Previamente a pintura das paredes extemas e internas, os revestimentos deverão ser lixados,
limpos até apresentarem uma superfície uniforme livre de partículas e receberão uma demâo de selador
de base acrílica.

APLICAÇÃO E LIXAWENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.

I  As paredes internas nas áreas sem revestimento ou acima da faixa de cerâmica de 10x10 até o
teto receberão acabamento com massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado fino. As lajes
que ficarem aparentes também receberão acabamento com massa corrida.

PINTURA COM TINTA LÁTEX

Será executada aplicação manual de pintura látex em paredes internas e lajes, em duas
demâos. Após aplicação de selador e massa corrida as superfícies que irão receber tinta látex com rolo,
pincel ou trincha, diluída em 20% de água. A primeira demâo servira como seladora em superfícies
pouco porosas. A segunda mão deverá ser aplicada pura, sendo que, entre uma demâo e outra deverão
ser observados intervalos mínimo de 06 horas. As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das
latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se de^a forma a sedimentação dos
pigmentos e componentes mais densos.

PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

I  Será executada aplicação manual de pintura látex acrílica em paredes e lajes, em duas demâos.
As superfícies que irão receber tinta látex acrílica deverão ser secas, deverá ser aplicado uma ou duas
demâos de selador. Em seguida devera ser aplicada tinta látex acrílica com rolo, pincel ou trincha,
diluída em 20% de água. A primeira demâo servira como seladora em superfícies pouco porosas. A
segunda mão em diante deverá ser aplicada pura, sendo que, entre uma demâo e outra deverão ser
observados intervalos mínimo de 06 horas. As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das
latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentação dos
pigmentos e componentes mais densos.

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE NETÁLICA, INCLUSO
UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO.

Todas as esquadrias metálicas, levarão pintura esmalte fosco, duas demãos na cor definida no
projeto de arquitetura, sendo que antes desta pintura as esquadrias deverão ser previamente bem
limpas, e aplicado uma demâo de fundo anticorrosivo (cromato de zinco).
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PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÀOS, SOBRE SUPERFÍCIE MADEIRA, INCLUSO UMA
DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR.

Todas as esquadrias de madeira levarão pintura esmalte fosco, duas demâos na cor definida no
projeto de arquitetura, sendo que antes desta pintura as esquadrias deverão ser previamente bem
limpas, e aplicado uma demâo de fundo preparador nivelador branco.

PINTURA COM TINTA PVA LÁTEX

Deverá ser aplicado duas demâos de tinta látex própria lajes devidamente emassadas, como
acabamento o mesmo deverá estar limpo, seco, isento de poeiras e nivelado.

sário deverá ser fomecido pela CONTRATADA.

SERVIÇOS CQMPLEMENTARES

BARRAS DE APOIO INOX

As barras de apoio indicadas no projeto de esquadria, em conformidade com a NBR 9050
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. As portas dos banheiros
PNE receberão as barras em uma das fac«s conforme projeto. Estas barras serão metálicas de
diâmetro 3,5 cm instaladas na posição horizontal, Estes mesmos puxadores deverão ser aplicados nas
paredes das instalações sanitárias (como "barras") para portadores de necessidades especiais
atendendo a mesma NBR, em seu subitem de instalação sanitária.
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Figura 4. Bacia sanitária - Barras de apoio lateral de fundo
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LIMPEZA FINAL DA OBRA

Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e detritos que venham
a se acumular no local da obra, a mesma deverá ser entregue totalmente limpa e com as instalações
testadas e aprovadas pela fiscalização.

Os serviços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ ou projetos somente serão
considerados extraordinários quando autorizados pela fiscalização.

Afí^on Mota Sá
[ Itng" Civil
Cinea-Ma ~I67/D
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SERVIÇOS PREUMINARE8

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

REVESTIMENTOS

COBERTURA

pavwektacAo

ESQUADRtAS

INSTALAÇÕES

BITALAÇOES ELÉTRICAS

mstalaçOes HIDROSSANITARIAS

LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS

PMTURA

FORROS

SERVIÇOS FMAI8

Porcantasam
Cuate

PorcantaQam Acumulado
Custo Acumulado

Total Por Ettpa
100S0«
2.913,26.
100,OOK

926,23
100,00%'

10J17,80.
100,00%*

39.339,97.
100,00%'

26.960,26
100,00%

27.339,62
100,00%

14AS8,01
100,00%'

10.165,30
100,00%
A292,71.
100,00%
2.643,47
100,00%

29.260,06
100,00%
8.176,00
100,00%

859,71

EncarQos Soeiaia
Nto Daaonarado:
Horísta; 85,68%
Menullata; 49,33%

30 DIAS
100,00%
2.913.26
100,00%

926.23
100,00%

10.217.60
100,00%

39.333,97

29,69%
4.292,71

100,00%
4.292,71

35,32%
57,683,67

35,32%
57,663,67

60 DIAS 90 DIAS

100.00%
26.960,26

70,31%
10.165.30
100,00%

10.166,30

100,00%
29.280.06
100,00%
8.176.00

45,67%
7ASei.64

60,99%
132.266,31
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L« TAXAOELUCAOSt&SJNePAçAO:

fm TAXA DE MCJOiNOA OS 9J0ST0S{PtS. CONFINS9 ISSf.

COMPOSIÇÃO DE BDl (%) = f(Constnição de Edifícios)
ITEM DISCRIMINAÇÃO )

GRUPO: DESPESAS M)M1NiSTRATIVAS

1 - Administração central

GRUPO: DIVERSOS

1- Seguro e GaranOa
2- Risco

3- Despesas financeiras

GRUPO: LUCRO

1- Lucro bruto

GRUPO: TRIBUTOS

1- PIS

2- COFINS

3- iSSQN

4- C^RB

Tolai deste grupo -

Total deste grupo:

Total deste grupo =

Total deste gn^ -

TOTAL f(fórmula) ■

13,15%
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1. INTRODUÇÃO

O presente projeto destina-se à orientação para Reforma do UBS do Orozimbo localizada no
Povoado Orozimbo, Pastos Bons - MA. O projeto contempla a reforma do edificb e tem como objetivo
propiciar aos funcionários e pacientes maior conforto e acesso à infraestrutura necessária para
atendimento-

ARQUíTETURA

1.1. O PROJETO:

1.1.1. PARTIDO ARQUITETÔNICO;

O Projeto de reforma, em sua concepção, buscou a elaboração de uma edificação simples e
racionalizada, atendendo aos critérios básicos para o funcionamento.

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a reforma do edifício hospitalar
compatível com a mão de obra e materiais facilmente encontrados no comércio, não necessitando de
mão-de-obra especializada. A premissa básica foi de criar uma linguagem arquitetônica que se
adaptasse as condições climáticas e culturais das diferentes regiões.

1.1.2. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Quanto aos materiais utilizados, para as vedações optou-se pela alvenaria de tijolo furado
revestido e a estrutura em concreto armado. A parte da nova cobertura do edifício será em telha
fibrocimento ou similar em uma água, com estrutura do telhado em estrutura de madeira bem como a
cobertura dos boxes, banheiros. Para o revestimento do piso, especificou-se cerâmica resistente à
abrasâo, facilitando ainda a limpeza do local.

O revestimento interno de áreas molhadas com cerâmica feicilita a limpeza e visa reduzir os
problemas de execução e manutenção. As portas são especificadas em madeira pintada ou alumínio. A
maior parte das esquadrias é do tipo correr, em alumínio.

1.1.3. ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N"5.296, de 2 de dezembro de 2004, a acessibilidade
é definida como "Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços,
mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos,
sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida".

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com dimensionamentos
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adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como; barras de
apoio, equipamentos sanitários.

Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê;

• Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido;

•  Sanitários (feminino e masculino) para pessoas com deficiência;

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária especifica para estes usuários, bem
como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada ambiente.

1.1.4. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

• ABNÍT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urtDanos.
•  Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do solo;
• Código de Obras de Pastos Bons;
• Código de Postura do município de Pastos Bons,
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MEMORIAL DESCRITIVO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

O Encarregado (Gerai) auxiliará o Engenheiro (Residente ou não) na supervisão dos trabalhos
de construção. O elemento para ocupar o cargo deverá possuir expenência comprovada adquirida no
exercício de função idêntica, em obras de características semelhantes à contratada. Deverá possuir, no
'mínimo, grau de escolaridade médio ou treinamento especializado.

Os encarregados de Forma, Armação, Concretagem, Alvenatias, Revestimentos, Instalações
etc. possuirão, obrigatoriamente, experiência adquirida no exercício de idênticas funções em obras de
características semeíhantes â contratada.

O dimensionamento da equipe de encarregados ficará a cargo do CONSTRUTOR, de acordo
com o plarx) de construção previamente estabelecido. Os demais elementos da administração do
canteiro de obras, tais como almoxarifes, apontadores, vigias, etc., possuirão, obrigatoriamente,
experiência adquirida no exercício de idênticas funções.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir do CONSTRUTOR a substituição de qualquer profissbnal do
canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como
hábitos de txjnduta nocivos â boa administração do canteiro. A substituição do funcionário será
processada, no máximo 48 horas após a comunicação por escrito, da FISCALIZAÇÃO.

'  Os custos devem variar de obra-a-obra de acordo com o porte de cada CONTRATADA, sabendo
a me^a, qual a melhor composição para sua administração local, ficando a cargo de sua inteira
responsabilidade arcar com os custos que excedam o mínimo exigido pela CONTRATANTE

A Contratada deverá providenciar ainda o para o perfeito funcionamento e atendimento as
normas regulamentadoras todo e qualquer equipamento de Proteção individual visando atenuar ou
neutralizar um possível agente agressivo contra o trabalhador. Deverá ainda se responsabilizar pelo
fornecimento do Vale Transporte e alimentação.
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SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Deverão ser afixadas em local bem visível, 01 (uma) placa indicativa da obra, em chapa metálica
com armação em madeira e pintura resistente a so! e chuva, medindol ,5Qx2,0üm conforme modelo a
ser definido pela FISCALIZAÇÃO.

)  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Será demolidas as paredes de alvenaria de acordo projeto arquitetônico.

O revestimento e piso cerâmico da nova sala de espera será retirado .

Todo reboco danificado será demolido

As instalações elétricas e hidrosanitária será recuperada.

Serão removidas portas e Janelas danificadas sem reaproveitamento

Cobertura da varanda será removida.

'  PAREDES. FORROS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE VEDAÇÃO EMTUOLO CERÂMICO FURADO NA VERTICAL DE 9X19X39CM

Compreende a execução de alvenarias de vedação com tijolos ou blocos com tela armada para
dar maior resistência ao revestimento.

Para fins desta Especificação, serão considerados os seguintes tipos de alvenarias:

Figura 1. Alvenaria singela com blocos
cerâmicos 06 furos

Figura 2. Alvenaria dobrada com blocos cerâmicos

06 furos

-7"
im
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Juntas Amarradas:

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

Figura 3. Juntas Amarradas

COBERTURA

TELHA

O telhamento será executado com telha cerâmica, do tipo colonial, e estas não deverão
apresentar defeitos sistemáticos, tais com fissuras, esfoliações, quebras ou rebarbas.

As telhas deverão ser da mesma tonalidade em toda a área da cobertura e não

deverão apresentar distorções que venham a prejudicar o encaixe. Deverão apresentar na fóce inferior,
gravada em alto ou baixo relevo, a marca do fabricante e a sua procedência.

REVESTIMENTO

CHAPISCO DE PAREDES

DESCRIÇÃO

O chapisco é uma argamassa de cimento e areia (traço 1:3 em volume) que tem a finalidade de
melhorar a aderência entre a alvenaria e o emboço.

Chapisco grosso: Aigamassa de traço 1:3, cimento Portiand e areia de granulometria grossa, à
qual se adiciona pedrisco selecionado, com diâmetro médio de 6mm.

Obs.: Sempre que possível, deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV, preferencialmente.
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Os serviços Incluídos no serviço fornecimento dos materiais, preparo e aplicação do chapisco.

APLICAÇÃO

Em aivenarias de tijolos ou blocos de concreto ou cerâmicos de superfície de concreto para
recebimento posterior do emboço.

Em superfícies muito lisas ou pouco porosas que receberão gesso posteriormente (chapisco
rolado).

I  EXECUÇÃO

As paredes serão abundantemente molhadas, antes do início do chapisco. A aplicação do
chapisco será de baixo para cima em todos os parâmetros verticais das aivenarias e estruturas. As
dimensões estão discriminadas no projeto.

REBOCO INTERNO

DESCRIÇÃO

Camada de revestimento de acatamento com espessura máxima de 2,5mm feita com
argamassa de cimento, e areia (traço 1 ;6 em volume) para superfícies externas, internas e em laje.

Os serviços incluídos no serviço fornecimento dos materiais, preparo e aplicação do retX)C0.

APLICAÇÃO

Aivenarias de tijolos, blocos (concreto ou cerâmicos) e/ou superfícies lisas de concreto que
tenham recebido chapisco com exceção dos revestimentos internos das platibandas acima das
coberturas

EXECUÇÃO

A superfície deve recet»r aspersâo com água para remoção de poeira e umedecimento da base.
Dosar os materiais da mescla a seco. A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira
ou PVC, em camada uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser aplicada, num
movimento rápido de baixo para cima.

Se o trabalho for executado em etapas, fazer corte à 45 graus (chanfrado) para emenda do pano
subsequente. Devem ser executadas arestas bem definidas, vivas, deixando à vista a aresta da
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cantoneira, quando utilizada. O excedente da argamassa que nâo aderir à superfície não pode ser
reutilizado.

Recomenda-se riscar os cantos entre paredes e forro antes da secagem. Deve ser executado no
mínimo 7 dias após aplicação do emboço e após a colocação dos marcos, peitoris, etc.

REBOCO EXTERNO - IDEM O

Nesse serviço estão incluídos os revestimentos internos das platibandas acima das coberturas e
^ iodos os perímetros que não receberão revestimento cerâmico.

EMBOÇO

DESCRIÇÃO

É a camada do revestimento que tem a função de regularizar a parede, isto é, tornar sua
superfície plana e vertical, aplicado sobre chapisco. É o emboço é a base para assentamento do
revestimento cerâmico, que é o trabalho do ladrilheiro. A espessura do emboço é da ordem de 1 a 2 cm,
para paredes e tetos internos. Para paredes externas pode ter espessuras maiores, pois nesses casos,
como as paredes são mais altas, as irregularidades são maiores.

Será executado emboço para recebimento de revestimento cerâmico, no traço 1.6 de cimento
Portland composto CP 11 F, areia média úmida com taxa de inchamento. Para o preparo da argamassa é
considerado um volume de água equivalente à 25% sobre a massa de materiais secos, sendo
consideradas ainda as sobras de argamassa ao final do dia de serviço para o cálculo do consumo de

,  insumos de produção.

Para o preparo da argamassa é inicialmente feita uma mistura a seco de areia, cimento e cal,
conforme a dosagem indicada e em seguida adicionada água aos poucos, misturando com ferramenta
adequada, enxada ou colher de pedreiro, até obter uma massa homogênea e livre de grumos.

O emboço é aplicado com auxílio de colher de pedreiro e terá espessura 2 cm e executado com
auxílio de taliscas, que consiste na fixação de taliscas (pequenas placas de madeira ou cerâmica de
aproximadamente 1 cm de espessura) com argamassa nos cantos superiores da parede a ser
revestida Fixa-se primeiro a talisca superior, com distância entre sua superfície e a parede de
aproximadamente 1,5 cm. A seguir, com auxílio do fio de prumo, fixam-se outras taliscas abaixo da
primeira, na direção vertical, com distância máxima entre elas de 2,0 m. Faz- se o mesmo taliscamento
no outro' canto da parede. Em seguida, com auxílio de uma linha, fixam-se taliscas intermediárias entre
as das extremidades já feitas, com distâncias de 1,50 a 2,0 m entre elas. ̂ sim todas as taliscas
estarão com suas faces aprumadas, isto é, no mesmo plano vertical.

Depois do taliscamento, preenchem-se com argamassa no sentido vertical os espaços entre as
taliscas. A argamassa deve ser aplicada comprimindo-a contra a parede com a colher de pedreiro. Com
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isso, formam-se guias ou mestras verticais em toda a parede, que servirão de base para o

preenchimento do emboço.

Depois de feitas as guias, as taiiscas devem ser retiradas. Com a parede previamente molhada,
preenche-se a área entre as duas guias lançando-se a argamassa na parede, com a colher de pedreiro,
vigorosamente, a uma distância de aproximadamente 80 cm, de forma semelhante ao feito para o
chapisco, de baixo para cima (essa operação é chamada também de "chapar a massa"). Após o
lançamento, comprime-se a argamassa na parede com a colher de pedreiro, para melhor fixá-la na
parede e retirar bolhas de ar atrasadas de iançamento.

^  Após o preenchimento de uma pequena área entre duas guias, apóia-se uma régua nas mesmas
e raspa-se a superfície preenchida de baixo para cima, em movimentos de zigue zague, retirando-se o
excesso de argamassa e fazendo com que toda a área fique com a superfície plana e aprumada. A
superfície deverá apresentar acabamento áspero.

Recomenda-se a aplicação do emboço apenas após 24 horas da execução do chapisco.

NORMAS

NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais - preparo, aplicação
e manutenção.

REVESTIMENTO CERÂMICO

Será executado revestimento em cerâmica 35x35cm com nível de resistência PEI maior ou Igual
a 3. Serão assentados com argamassa pré-fabricada nos locais conforme especificado em detalhes do
' projeto arquitetônico.

Os revestimentos deverão ser devidamente aprumados e ter boa concordância com tetos e
paredes. O rejuntamento será executado com argamassa pré-fabricada para lejunte na cor compatível
com a da cerâmica.
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PAVIMENTAÇÃO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA - REGULARIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

Este serviço será executado sobre o lastro de concreto, com argamassa 1:4(cimento e areia
média) preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 300kg,

EXECUÇÃO
i

Limpar a base, iriclulndo lavar e molhar, não deixando resquícios de sujeiras ou poeiras que
possam vir a interferir na qualidade do produto final.

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 compacfaçâo, definição
preliminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente.

Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

PISO CERÂMICO 45X45 ANTIDERRAPANTE

Será executado revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45 x 45 cm
liso, 45 X 45 cm e antiderrapantes, conforme especificado em projeto arquitetônico.

Sobre o lastro de concreto será aplicada argamassa colante. Para espalhamento da argamassa
utiliza-se desempenadeira com um lado liso e outro dentado, com dentes de 3 a 4mm de altura. Com o
lado liso, espalha-se uma camada de 3 a 4mm de argamassa em mais ou menos 2,00 m^ de área,
sobre o contrapiso. Em seguida, retira-se o excesso de argamassa com o lado dentado e aplica-se
então a cerâmica.

A argamassa da camada de regularização será "apertada" firmemente com a colher e, depois,
sarrafeada. Entende-se por "apertar" como sendo a ação que visa reduzir os vazios preenchidos de
água. implicando na redução das possibilidades da retração e conseqüente estabilidade do piso.

Após terem sido distribuídas sobre a área pavimentada, as cerâmicas serão batidas com auxílio
de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a finalidade de garantir a perfeita
aderência com a argamassa colante, substituindo-se aquelas que denotarem pouca segurança.
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Nos planos ligeiramente inclinados, nâo serão toleradas diferenças de declividade em relação â

prefixada ou flechas de abaulamento superiores a 1,0 cm em 5,0 m, ou seja, 0,2%.

As cerâmicas não poderão ser justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas serão corridas e

rigorosamente alinhadas, com espessura de 5mm ou 3mm com a utilização de espaçador plástico

específico.

As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidos, após o que receberão a argamassa de
rejuntamento.

^  Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida cuidadosa limpeza
da pavimentação.

PISO Cir/ENTADO

A pavimentação será piso cimentado, conforme projeto no traço 1:3, pavimentação deverá
apresentar uma superfície lisa e devidamente nivelada obedecendo aos caimentos mínimos de projeto,

ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA REGIONAL DE PRIIVEIRA, COM ADUELA E ALIZAR.

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, isenta de carunchos ou brocas. A

madeira deve estar bem seca. Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio
de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.

I  As ferragens deverão ser de latâo ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes
de aço O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar com folga o peso das portas

e o regime de tratjalho que venham a ser submetidas.

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serão colocados puxadores

especiais, no lado intemo e uma proteção na parte inferior em chapa metálica (bate-macas em aço
inoxidável).

Todas as madeiras a serem empregadas deverão ser tratadas previamente com anti-cupinicidas.

PORTÃO PARA PEDESTRES EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE

ARAME GALVANIZADO.

Será executada um portão para entrada de pessoas na parte frontal da escola.

Ele será composto por portão em barras de ferro retangular chata e tela de arame galvanizado,
fio 8 bwg, malha quadrada 5x5cm, inclusive cadeado. Pintura
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LOUCAS E METAIS

LOUÇAS

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das cubas e dos
lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca. As cubas das bancadas de
granito dos banheiros serão oval de embutir em louça branca 35x50cm. No PNE será Instalado lavatório
de louça branca suspenso com tarra de apoio lateral conforme norma NBR 9050.

Na cozinha será instalada cuba de embutir em aço inoxidável conforme especificação em projeto
^arquitetônico. Deverá ser quadrada com todos os equipamentos, Inclusive sifâo, válvula e engate
flexível.

Vasos sanitários que deverão ser instalados serão do tipo caixa acoplada com tampa e
acessórios.

Deverá ser Instalada bacia sanitária apropriada para PNE em louça branca com válvula de
descarga e 02 barras de inox para apoio ao lado de cada vaso sanifârio, conforme projeto arc^uitetônico.

O tanque será em mármore sintético cor clara, modelo cuba e esfregador conforme projeto
anexo.

METAIS

Serão fornecidas e instaladas torneiras de mesa cromada para lavatório. Serão instaladas ainda
abaixo das bancadas torneiras destinadas a limpeza dos ambientes conforme projeto de instalações
hidráulicas. Tomeiras de jardim serão Instaladas na lixeira e na área extema conforme projeto.

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de descarga e
das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam de marcas difundidas
em todo território nacional.

Deverá ser instalada na trancada de granito torneira de pressão cromada para cada pia do
banheiro. Deverá ser executado nos banheiros acima da bancada de granito espelho conforme projeto
de arquitetura, checar pranchas dos banheiros. Deverão ser fixadas cubas de louça branca oval, com
massa colante apropriada, nas bancadas de granito.

Deverão ser fornecidos e instalados registros de pressão com canopla cromada para os
chuveiros e registros de gaveta bruto para isolar os ramais de abastecimento e cavalete da caixa dágua
conforme projetos anexos.

Serão adotadas válvulas de descarga de 1.1/2" em metal com acabamento cromado apenas nos
banheiros para portadores de necessidades especiais.
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INSTALAÇÕES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

No projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição geral das luminárias, pontos de
força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi
considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local.

Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima
admissível considerando a distância aproximada de 40 metros do quadro geral de baixa tensão até a
subestação em poste, Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão ser redimensionados.

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos,
conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a
facilidade de manutenção e durabilidade.

Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensão máxima
admissível considerando a distância entre os quadros de distribuição e o QGBT, definidas pelo layout
apresentado. Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta
sensibilidade para garantira segurança.

As tomadas para ligação de computadores terão circuito exclusivo, para assegurar a estabilidade
de energia.

As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como
as fluorescentes, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção
harmônica. O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções, sempre no sentido das
janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo
do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de
energia.

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição, e firmemente ligados à
estrutura de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente
satisfatório e de boa aparência.

Todo equipamento será preso firmemente no local que deve ser instalado, prevendo-se meio de
fixação ou suspensão condizentes com a natureza do suporte e com o peso e dimensões do
equipamento considerado.
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As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serão protegidas contra
contatos acidentais seja por um invólucro protetor, seja pela colocação fora do alcance normal de
pessoas não qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que em operação normal possam produzir faíscas, centelhas,
chamas ou partículas de metal em fusão, deverão possuir uma separação incombustível protetora, ou
ser efetivamente separado de todo o material facilmente combustível.

Só serão empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que
satisfaçam as normas da ABNT que lhe sejam aplicáveis.

Em lugares úmidos ou normalmente molhados, nos expostos ás intempéries, onde o material
possa sofrer a ação deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela
natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer Incêndios ou explosões, e onde possam os
materiais ficar submetidos às temperaturas excessivas, seiá usado materiais adequados e destinados
especialmente a essa finalidade.

Os eletrodutos empregados neste projeto serão de PVC flexível e rígido não propagante de
chamas que oferece proteção mecânica para fios e cabos em instalações elétricas embutidas de baixa
tensão.

Os condutos serão aplicados acima do forro, embutidos na alvenaria e lajes ou sob o piso da
edificação

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o paramento da alvenaria - de modo a não
resultar excessiva profundidade depois de concluído o revestimento — e serão niveladas e aprumadas.

' As alturas das caixas em relação ao piso acabado serão as seguintes (tomadas do bordo inferior da
caixa):

Tomadas baixas: 0,30m

Interruptores, tomadas médias: 1,10m

Tomadas attas e arandelas: 2,20m

As caixas de Interruptores, quando próximas de alisares, serão localizadas a, sempre que
possível, no mínimo, 10cm desses alisares.
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PINTURA

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

Previamente a pintura das paredes externas e internas, os revestimentos deverão ser lixados,
limpos até apresentarem uma superfície uniforme livre de partículas e receberão uma demâo de selador
de base acrílica.

APLICAÇÃO E LIXAIVENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.

I  As paredes internas nas áreas sem revestimento ou acima da faixa de cerâmica de 10x10 até o
teto receberão acabamento com massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado fino. As lajes
que ficarem aparentes também receberão acabamento com massa corrida.

PINTURA COM TINTA LÁTEX

Setã executada aplicação manual de pintura látex em paredes intemas e lajes, em duas
demâos. Após aplicação de selador e massa corrida as superfícies que irão reí^tjer tinta látex com rolo,
pincel ou trincha, diluída em 20% de água. A primeira demâo servira como seladora em superfícies
pouco porosas. A segunda mão deverá ser aplicada fxira, sendo que, entre uma demâo e outra deverão
ser obsen/ados inten/alos mínimo de 06 horas. As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das
latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentação dos
pigmentos e componentes mais densos.

PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

Será executada aplicação manual de pintura látex acrílica em paredes e lajes, em duas demâos.
As superfícies que irão receber tinta látex acrílica deverão ser secas, deverá ser aplicado uma ou duas
demâos de selador. Em seguida devera ser aplicada tinta látex acrílica com rolo, pincel ou trincha,
diluída em 20% de água. A primeira demâo servira como seladora em superfícies pouco porosas. A
segunda mão em diante deverá ser aplicada pura, sendo que, entre uma demâo e outra deverão ser
observados intervalos mínimo de 06 horas. As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das
latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentação dos
pigmentos e componentes mais densos.

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE IVETÁLICA, INCLUSO
UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO.

Todas as esquadrias metálicas, levarão pintura esmalte fosco, duas demâos na cor definida no
projeto de arquitetura, sendo que antes desta pintura as esquadrias deverão ser previamente bem
limpas, e aplicado uma demâo de fundo anticorrosivo (cromato de zinco).
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PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE MADEIRA, INCLUSO UMA
DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR.

Todas as esquadrias de madeira levarão pintura esmalte fosco, duas demâos na cor definida no

projeto de arquitetura, sendo que antes desta pintura as esquadrias deverão ser previamente bem
limpas, e aplicado uma demâo de fundo preparador nivelador branco.

PINTURA COM TINTA PVA LÁTEX

Deverá ser aplicado duas demâos de tinta látex própria lajes devidamente emassadas, como
facabamento o mesmo deverá estar limpo, seco, isento de poeiras e nivelado.

sário deverá ser fornecido pela CONTRATADA.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

BARRAS DE APOIO INOX

As barras de apoio indicadas no projeto de esquadria, em conformidade com a NBR 9050
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. As portas dos banheiros

PNE recetjerâo as barras em uma das faces conforme projeto. Estas barras se^o metálicas de
diâmetro 3,5 cm instaladas na posição horizontal. Estes mesmos puxadores deverão ser aplicados nas
paredes das instalações sanitárias (como "barras") para portadores de necessidades especiais
atendendo a mesma NBR, em seu subitem de instalação sanitária.
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Figura 4. Bacia sanitária - Barras de apoio lateral de fundo
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LIMPEZA FINAL DA OBRA

Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e detritos que venham
a se acumular no local da obra, a mesma deverá ser entregue totalmente limpa e com as instalações
testadas e aprovadas pela fiscalização.

Os serviços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ ou projetos somente serão
considerados extraordinários quando autorizados pela fiscalização.

MSBoh Mota Sá
Itnq'Civil
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PÀàfüSBONSi

Obra

ORÇAICNTO M REPOMIA OAUtt <Mtt2MB0

Endaraco

BR230, POVOADOOROZMBO, PASTOS B0N8*lllA

Í^FOlHA rr:

I iiUiji'

Bancos

SMAn^Mom*

liMinhln

ORdC • OafSSÍt-Barflpa
8CMfRA-«ZT*Cavá

j

Encafvos Bocisis
Nêe DaMAvrado;

Hertca: 05,MV;

UanwHta: 49,n%

Orçamenlo Anatftico
Itam Código Banco Daaerigto UmI Quant Valor«Mt VNorUntl Total Peep (K)

oam BOI
1 SERVIÇOS PREUHtMRES 2.nS4B 2,46 K

74206(001 8NAPI PLACA OE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVAN(2AOO m* 8 218.TT 3BU1 2,9534E 2.16*

i2 79660(002 SMAPI CAANA E LBKZA MANUAL 06 TERPCNO Bf 290 1.12 1,40 406,00 045*

i DEHOIJCAES E RETiUOAS 822,12 647*

2-1 67691 S6<API DEMOLIDO OE ARGAMASEAS. DE FORW MANUAi. SEM m* M 2.1B AT» 18340 0,18*
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MAMJAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_12)2a'>7

2.% 9766S8ffUP| REMOÇÃO DE LLIMNAniAS. DE FORMA MAM UAL. SEU UN 10 OJS 1,06 1040 0,01*
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2 ALVENAMAS E ESTRUTURAS 1842240 646*

3.1 69043 SMAPS (COknSKAO REPRESSITATMA) DO SERVIÇO OE ALVENARIA DE m* 20 7BJ0 aarw 248040 2,37*
VEDAÇAO DE etOCOS VAZADOS OE CERAAKAOE BX1SX1BCM
(ESPESSIEUK KM). PARA EOFCAÇAO HABfTACfONAL MU.TFAMLHR
(PRÉDtOL AFJinOU

9S957 SfMPI (COWOSIÇAO REPRESENTATIVA) EXECUçAo QC ESTRUTIAAS K «F 1.4a iMUIt a.736J3 S4iB,7« 444*
CONCRETO ARMADO, PAHAEDIFKAÇÍO INSTmKaONAl TÉRREA, FCK •
2SM>A.AFJIIQ0I7

3.3 101964 StlAPl LAJE FnÉAlQLOAQA UNCHRECIONAL. BIAROIADA. PARA FORRa mF 12 1B2JS oeoaB 442442 2.17*

ENCHMENTO EM CERAAOCA, VIGOTA CONVENCIONAL. ALTURATOTAL
DA LAJE (ENCHWENTO-CAPA|"(9-3). AF_1i;20JO

4 REVESTMENTOS 4JM646 442*

4,1 67676 SNAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS OE CONCRETO iiF 120 228 4,06 82740 0,47*
INTERNAS, COM COIHEROE PEDREIRO, AR6AMASSATRAÇO 1 3 COU
PREPARO EM BETONERA 4001. AF_0Bmil4

4.2 97620 SNAPI MASSA ÜNICA, PARA RECEBMENTO OE PNTURA. EM AROAMASSA ifF 120 2B.48 26,01 4.41740 3,65%

TRAÇO 1:?;a, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUAlAiENTE EM FACES
NTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇAO OE
TAU8CAS, AF_06I501A

S COBERTURA 2144748 1366%

S.1 64231 8NAP1 CUMEERA PARA TELHA CERAMICA EWOÇAQA COM ARGAMASSA M 1B.12 22,61 46048 342*
TRAÇO 1.2.» ICMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS CCM ATfi 2
AOUAS, INCLUSO TRANSPORTE VEHTIC«_ AF_07aD1fl

62 BSOM 8PUPI IMJNIZACAO DE MADEfWCNTO PARA COBERTURA UTLIZAMX] BlF 2B8.1S 4M 0.22 1,264,68 1,16*

CUPINIC1DAWC0L0R

54 276 0RSE RbvIMo em eotMRura cnm teM cersiMca Upo canal comum. BdaiBna eu bF 208,16 S2M 17461,87 1842*

elmfar, cem fapeslçóe de 20% domalarid
6.4 64229 SNAPJ CALHA EM CHAPA DE AÇO OU-VANCZADO NÜBfRO 24. W 10 1Be,B2 201.02 2,010,30 1,60*

DEBEHVOLVtCHTO DE 1QC CM, MCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF.â7/2{l1d

t pavientaçAo 6.744,42 376*

6.1 64496 StMPI (COMPOSIÇÃO R^^SENTATVA) 00 SERVIÇO K CONTRAPSO EM nF TT.T 26.28 4M7 242341 316*
AROAMASSA TRAÇO 1:4 (CU E AREIAL EM BETONERA 4C0 L,
ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNFAMUAR (CASA) E ESFCAÇAD PÚBLICA
PAORAO.AF_I1/20I4

S9l7t StMPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO »VIÇO DE REVESThENTO bF 77.T S1.SS 64>2 840641 4.47*
CERMUCO PARA PSO COM PLACAS TPO ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSCES 3SX3S CM. PARA EDVICAÇAO HABITACIONM, UNFAMLIAR
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLCA PADRAD. AF_11Dai4

0.3 65240 SMAP1 LASTRO DE CONOeTO MAQRO, APUCADO EM PSOS, LAJES S08FE nF 20 12JS 10,06 s.san 0,30*

SOLO OU RADERS, ESPESSURA DE } CM AF_a7miS
0.4 9B6SÚ StMPI PISO CMENTADO, TRAÇO 13 (CIMENTO E A%IA), ACASAtENTO LBO. «F 20 2»,S7 42.86 67140 0,76*

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO HECAnICO DA AROAMASSA. AF OSlZlBa
7 EMUAORIAS 1841744 1302*
7.1 100703 StMPI PORTA DE CORRER DE ALUMiNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VERO. flF 2.U 41BJ7 520,46 1.746.74 1,58*

INCLUSO V10R0 LBO NCOLOR FECHADURA E PUXADOR. SEM ALIZUL
AF.IMOia

7.2 79632(001 BNAPI (3RADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16' riF 4 608.13 622.16 242644 2,28*

74 81314 StMPI KIT DE PORTA OE MADEIRA PARA PINTURA, SEMLOCA (LEVE OU MEDIA). UN 16 827.01 TBa,TS 12446.16 1146*

PtDlifa POPULAR, ÍOXZIOCM. ESPESSURA DE 3.SCM. ITENS NCLUSOS:
DOBRADIÇAS. M0NTA6EM E NSTALAÇAO 00 BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECRÍNTO E INSTALAÇAO. AF_12«11»

1 MSTALAÇãES •416,72 747*

BI pfTALAçéES ELBTRICAB 7466,61 (4«*

Bi.t 61926 S9MPS CABO DE COBRE FLEXiVEL BOLADO. 2S MIV. ANTFCHAMA 480/760V. H 200 2.88 442 1.441,00 149*

PARA CIRCUrroS TERMNAB ■ FORNECaUENTO E NSTALAÇAO,
AF.IZnOIS

B1.2 9202S StMPI NTCRftUPTOR SNPIES (1 MÚOULO) COM 2 TOMADAS DE EteUTN 2P.T UN B aoaa «842 823,44 347*

10 A, INaUNDOSUPORTEEPLACA.FORICCIliefTOEFISTALACAO.
AF_1M01S

6.1.9 67566 StMPI LJMNARIA TPO PLAFON EM PlASTICO. DE SOBREPOR, CCM 1 lAMPA(3A UN 12 aojB 2648 apelai 048*
FLUORESCENTE OE 1SW, SEM REATOR-FOHIECaJENrOE
MSTALAÇAO. AF_a2/2a2D

BM 97611 StMPI lAAPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 1S W, B/LSE E27 - UN 10 18,28 34,18 24140 022*

FORNEDIMENTO E NSTALAÇAO, AFJIZ/TOZO
6.14 633 0R8E RaMftão dfl ponlD ds InlemiptDr ecrn rapoBacAo do nMmMc d SdçBD N 8 S6X 10640 88440 376*

BI.6 638 0RS6 ReMdo de ponio de lomide sSeplae coni lepoelçáo da tomade a de NcBo N B 02.88 118,72 626.76 363*

B1.7 «2S0RSE Revisão de pardo de Uz Upo 2, em IMo w parede M B T242 62.02 72644 366*

B1J 97606 StMPi LUMINÁRIA ARANDELA TFO ICIA LUA. OE SOBREPOR, COM 1 LANPADA UN 4 684» 02,82 23ai2 049*

LB} DE 6 W, SEM REATOR -FORNECIMENTO E WSTALAÇAO, AF_02I2(B0



-FOi.riAN^: I
l[-yC.

39B5 ORSE Ponte de luz <01W» ou pflfbde. com deroAilD d» pwcltoveleirtonedo
embuHeoSâM*

MSTALAÇÔES HDROSaAWTilMAS
R«>46èo d0 ponlfi dê águs tipo ?

de porto de esgoto flpo 1

ftp«<toio de porto de esgoto lípo \ • Rsv. 01

Ae>4eÃo da porto de esgoto tipo 3 - flev. 01
Krr DE REGISTRO DE I^SSAO OtL/TO DE UTAO V. HaUSVA
CONEXÕES. ROÔCAVEU ESTALADO B4 RAMAL DE AGÜA FRM -
FORNECMENTO E NSTALAÇAo. AE.120D14

Lnpeze de fossa até SmS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATAO. ROSCAVEL 1^. EORNECOO E
M8TAM>0 EM RAMAL OE AOUA. AF_12/3014
LOUÇAS. HCTAB E ACESSÓRIOS
ASSEryro sanitário convencional - FOMOMEKTD E ttSTNJsCAO.
AF.01/2020
Klf DE ACESSÓRIOS RARA GANHERO £M METAL CROMADO. 6 PECAS.
INCaiSOFEXAÇAO.AF 01/3020
SFAO 00 TIPO flexível EMPVC1 X 1,1/2 • FORfCCSdEHTQE
IHSTALAÇAO. AF^Ol/2020
SIFAO 00 TIPO GARRAFA/COPO ai PVC VIM X 1.1/2*-FORNECffCHTOE
NSTALAÇAO. AF.OI/2020
TORNEOU CROMADA TUBO MO^ DE PAREDE. 1/3*0U SM? PAftAPiA DE
COZINHA. PAORAO UÊOD -fORNECMBiTO £ MSTMACAO. AF 01/2020

1.709.70

14S2.72
549.40

B7.B2

IBT.Ifi

287.90

92.B0

0,49%

009%

017%

0,26%

009%

1201 OASE

1890 ORSE

1691 ORSE

1982 oRse

6S970 S»MPI

7a;27

3S.06

74.97

119.19

37.04

01.SB

43.B1

93.59

143.96

49.30

12937 DR8E

69352 StMPI

3004»

29.19

375.00

72.96

0,33%

0,07%

1S72,S9

16734
1,4t%

015%100849 S94APÍ

95649 SKAPI 17239 216.73 8&3A6 077%

B9893 SBiAP B7.S2 009%

86993 8MAPI 110,10 010%

96910 SMPt 107J6 215.70 019%

TORNEIRA CRCMADA DE MESA. 1/2*00 SM?PARA LAVATOfUO. MRAo
POPULAR-FORNECB4ENTOEB/8TALACAO.AF 01/2020
PINTURA

APüCAÇAO de fundo SELADOR ACRbJCO EM PARECES. lAIA DEMAO.
AF.05/20U
APÜcAÇAO E LDCAMENTO de massa LATEX £M paredes. UMAOEítfa
AF_09/7014
APUCAÇAO MANUAL DE Pt4TURA COM TNTA lATEX PVA EM PAREDES.
DUAS OEMAOS. AF_0&2014
APÜCAÇAO manual de PNTURA com TKTALATCX ACFáJCA EM
PAREDES, DUAS DEUAOS. AF J)8/2014
POfTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA. DUAS OEMAOS. SOBRE
FUNDO NIVELAOOR BRANCO

PMur» de acsbamento eom spleaçác» d» 02 dmOee de «emale Nrtèttcd eebPtt
Mpeiffcles metdlcas • R1

FORROS

FORRO EM RÊGUAS DE PVC. FRISADO. PARA MlENTES RE80ENCMS.
INaUSIVE ESTRUTURA OE FKA(^. AF.06/2017.P
SEtMÇOSFtiA»
UhTEZA FINAL DA OBRA

66S09SMM>I 020%

29JSS47

2.769.7S
36,99%
i47%98495 SMAPI 1215.75

89495 SNAPI 973.77 8.&aiJB S.91 %

89487 SNAP 973.n 9.06 %

89489 SMAP1 541.90 7.3514

74Q6&001 8MAPI 1.465.75 1.91 %

23» ORSE 009%

0352,79

9.3$2.7$
5,97%

9.67%asm SNAPI

9.44%
044%9S37 SMAPl 176.15

99.591.30

22.372.65

111.954.04



Obra

REFORMA DA UBS OROZIMBO

mé<ciru<uar

PASTOS BONS

Porcentagim

Custo

Pofctntagsm Acumulada

Custo Acumulado

Bancos

8INAPI • 06/2021 -

MaranhOo

ORSE • 04/2021 • Ssrglps
SEINPRA • 027 • CavO

Encargos Sociaia
NAo Dasonarado:

Horista; 65,68%

MensafUta: 49.33%

Cronograma Pisico e Financeiro
Descrição
SERVIÇOS PI^UMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

ALVENARIAS E ESTRUTURAS

REVESTIMENTOS

COBERTURA

PAVIMENTAÇto

E8QUADRIA8

INSTALAÇÕES

INTALAÇÕES ELÊTRICAa

INSTALAÇÔra HIDROSSANITARIÁS

LOUÇAS, METAIS C ACESSÓRIOS

PNTURA

FORROS

SERVIÇOS FINAIS

Total Por EUpa 30 DIAS
100.00% 100.00%

2.750,26 Z7S9,26
100,00% 100.00%

522,63

100,00%'
10.622,66

100,00%'
4.645.00

100,00%'
21,fl47.4S_
100,00%'
9.744,42

100.00%

16.617.54

100.00%
8.918.73

100,00%'
7.266.01

100,00%

1.652,72

100,00%'
1.672,56

100,00%

28.055,57

100,00%

6.352,75

100,00%

405,25

10.622.66

4.945.00

kom
21.047.45

18.53%
1.652.72

100.00%
1.652,72

60 DIAS

100,00%

9.744,42

81.47%
7.266.01

100,00%
7.266.01

100,00%
28.055.57

—mm
6.352.75

37,11%

41.549.94

37,11%

41.549.94

45,93%

51.418.75

83,04%

92.968.69

90 DIAS

100,00%

16.817.54

100.00%

1.672.56

100,00%

495,25

16,96%

18.965,36

100.0%

111.954.04

TI
d' :.v o
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Obra

REFORMA DA UBS DO OROZIMBO - POVOADO OROZIMBO •
PASTOS BONS • MA

Bancos

SINAPI -06/2021 - Maranhão

ORSE-04/2021 - Sergipe

Encargos Sociais
Desonerado:

Horista: 65,66%

Mensalista: 49,33%

PASTOS BONSj

VMOAES OE80(KW neo06oaiw

7»OOEfl«IU

Cof^tiçÉo iÉ$ Sdfidw

Con*tiple d» floubMwe fie#Ws»
Comtn^çdo d» AMbt di Ahat^eirmfn df Agu$,
C^hls ár Ewolo 9 ComPvçõM C^nl^g
Cofutrvçéo 9 MmáOftyio A Etfsçâes « AMm ob
OtaMuipáa Oil fitéM

útrarPDrfudna^ UBiAnasB Huytab

dí MmvMi e Eqt^oRMbs

A time* abam»to lâUíad»cwi sÉieubob80/tíeâ fiKxes eeíie iwwdw, fl̂ iiwieb*redbie* oortiopeehio.

BOi - {[(1»AC*S«R«G)41*0F).(1*L))/(1-I1) -1

ac< rAMOEiiowwisnucXoceniMi.-

s- r/uuoESE6(«os:

• ■ TAXiOEtnsCOS.

a •• T/UM □£ &*aAIVTM&

06- r/UMO£OES/¥S«SFnHNCERAS;

l- TAWOElUCfKMEUUriBUCAO;
I- TAXA OEINCOENCUOEOOSTOS (ms. CONFINS cISS)

COMPOSIÇÃO DE BOI (%) = f(Construção de Edifícios)
ITEM DIScnUNAÇAO (

GRUPO: DESPESAS ADMINISTRATIVAS
1- Adminislração central

GRUPO: DIVERSOS
1- Seguro e Garantia
2- Risco
3- Despesas financeiFas

GRUPO: LUCRO
1- Lucro bruto

GRUPO: TRIBUTOS
1- PIS

2- COFINS
3- ISSQN

4- CPRB

Total desta grv^ =

Total deste gnpo =

Total deste gn^M =

Total deste grupo =

TOTAL ■f(fórmula)i 25,00%



PROPONENTE; PREFEITURA MU NI CP M. DE PASTOS BONS • MA

OBRA: REFORMA DE UNDADE BASWA DE SAÚDE

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 8$.8e%(HORA] 49.m(UÊ8) COM B. O. I ■ 2SMTL
Ba» da PREÇOS: SMAPI 06/2821, ORSE CU/ZOII. DESONERAÇÃO

kOUlAN®;
PROC.
RUBR/CA:"

ENCARGOS SOCIAIS

DESCaÇÃO

Eflcwgos Ssciiis Sobre a Mão de Obra:
COUKSCmíA

HCmTAl

SfiUOCSOME.

MSS

SESI

SENAI

MCM

sauE

Salâiki Educa;io

Seguro Contra AO dentes de Tiabetn

FSTS

SEC0NI3

1  HTM
BI Rridim SenanO Hentunerado 17.87*

B2 Fenidos 3.8»

Vf^

HOKSfÂ tXNSAUSJA

Ntohcide

Uo Incide

.m

6.3»

g.on

t).sn

NáoIniMe

0.66%

10.9»

0.0»

Hiotdde

Nio Incide

O.B»

ES»

0.06%

o,sn

HloInAk

0.0»

10.

Il.03<

2

Audd - ENgnndada

irSelMe

Um;] PabndiMB

Falas JuflBcadae

DiudeOura

J^nao Acidentes deTrabilic

Férias fiirzadas

SaUtIo MaUmldade

Avisd Pretdo Trabdudc

Fenas Indenizadas

Depdsilo Rescisio Sem Aisla Causa

Menézacid Adúonal

Totat

ReOitMiclade

otal

TsliKA+B-fC-i-D

lHibaniosasTaMasSMAnder«uinosedeCarn»si(ãesdo^ COM DESONERAÇÃO

ESTAO sendo «JOTADOS os percentuais ABAIXO:
%cbsGn/oos I % Total de Encarnas SedMs SobreaMSode

17,80%

49.80%
HORBTAS



COLUNAS A SER

VERMELHA -4
DEFINIR

pípTtnE

PLACA A SER
INSTALADA COM

PLACA A SER

NSTAIADA COM

NOME DA UBSCOR AMARELA

DEFINIR IRS DO OROZIMBC

MOLDURA A SER

FEITA NAS

JANELAS COM
LARGURA DE

10cm

PLATI0ANDA

L=2-OOm

DETALHE EM

PINTURA COR TINTA

ACRÍLICA FOSCA NA

COR VERMELHA A
DEFINIR O

JARDIM A SER
PINTADO COM

TINTA acrílica
FOSCA NA COR

VERMELHA A
DEFINIR

:,LiL'.%ii3aHll

«as TtTrv««<

saò LU "
i i,Tri j)^A í tNâeN«HARlA— SAMANTHA

9 0'I*.— '.••N T£i_/vM-ATS: <OMH9e) BÔ'77752A
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PASTOS BONS

•FOIHAN®:
PROC.

RUBRICA: Ti

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS -CNPJ 05.277.173/0001-75

Av. Domingos Sertão, 100, São José. CEP 65870-000, Pastos Bons MA
e-mall: prefeítura_pastosbons@hotmajl.com

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: RKKORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VARZEA DO MEIO

PASTOS BONS-MA



PASTOS BONS

-FaHAN^

PROC. N®:
RUBRICA;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - CNPJ 05.277.173/0001-75
Av. Domingos Sertão, 100, São José. CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-mail: prefeitura_pastosbons@hotmail.com

INTRODUÇÃO

O presente projeto destina-se â onentaçâo para Reforma do UBS da Varzea do Meio. localizada
no povoado Varzea do Meio, Pastos Bons - MA. O projeto contempla a reforma do edifício e tem como
objetivo propiciar aos funcionários e pacientes maior conforto e acesso à infraestrutura necessária para
atendimento.

ARQUITETURA

0 PROJETO:

O Projeto de reforma, em sua concepção, buscou a elaboração de uma edificação simples e
racionalizada, atendendo aos critérios básicos para o funcionamento.

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a reforma do edifício hospitalar
compatível com a mão de obra e materiais facilmente encontrados no comércio, não nei^ssitando de
mão-de-obra especializada. A premissa básica foi de criar uma linguagem arquitetônica que se
adaptasse as condições climáticas e culturais das diferentes regiões.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Quanto aos materiais utiiizados, para as vedações optou-se peia alvenaria de tijolo furado
revestido e a estrutura em concreto armado. A parte da nova cobertura do edifício será em telha
fibrocimento ou similar em uma água, com estrutura do telhado em estrutura de madeira bem como a
cobertura dos boxes, iDanheiros. Para o revestimento do piso, especificou-se cerâmica resistente à
abrasâo, facilitando ainda a limpeza do local.

1
O revestimento interno de áreas moihadas com cerâmica facilita a limpeza e visa reduzir os

problemas de execução e manutenção. As portas são especificadas em madeira pintada ou alumínio. A
maior parte das esquadrias é do tipo correr, em alumínio.

ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federai N-5,296. de 2 de dezembro de 2004, a acessibiiidade
é definida como "Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços,
mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos,
sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida".

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com dimensionamentos
adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como. barras de
apoto, equipamentos sanitários.
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PASTOS BONS

FOCHAN^

PROC.N®:
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS -CNPJ 05.277.173/0001-75
Av. Domingos Sertão, 100, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-maii: prefeitura_pastosbons@hotmall.com

Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê:

•  Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido;

•  Sanitários (feminino e masculino) para pessoas com deficiência.

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária especifica para estes usuários, bem
como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura /fechamento de cada ambiente.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS
I

•  ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
•  Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ooipaçâo do solo;
• Código de Obras de Pastos Bons;
• Código de Postura do município de Pastos Bons.



Cr

PASTOS BONS
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PROC. N®:"
RUBRICA;'

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS • CNPJ 05.277.173/0001 -75
Av. Domingos Sertão, 100, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-maíi; prefeitura_pastosbons@hotmail.com

MEMORIAL DESCRITIVO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

O Encarregado (Geral) auxiliará o Engenheiro (Residente ou não) na supervisão dos trabalhos
de construção O elemento para ocupar o cargo deverá possuir experiência comprovada adquirida no
exercício de função idêntica, em obras de características semelhantes à contratada. Deverá possuir, no
ninimo, grau de escolaridade médio ou treinamento especializado.

Os encarregados de Forma, Armação, Concretagem, Alvenarias, Revestimentos. Instalações
etc. possuirão, obrigatoriamente, experiência adquirida no exercício de idênticas funções em obras de
características semelhantes â contratada.

O dimensionamento da equipe de encarregados ficará a cargo do CONSTRUTOR, de acordo
com o plano de construção previamente estabelecido. Os demais elementos da administração do
canteiro de obras, tais como almoxarifes, apontadores, vigias, etc., possuirão, obrigatoriamente,
experiência adquirida no exercício de idênticas funções.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir do CONSTRUTOR a substituição de qualquer profissional do
canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como
hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro. A substituição do funcionário será
processada, no máximo 48-horas após a comunicação por escrito, da FISCALIZAÇÃO.

Os custos devem variar de obra-a-obra de acordo com o porte de cada CONTRATADA, sabendo
a mesma, qual a melhor composição para sua administração local, ficando a cargo de sua inteira
responsabilidade arcar com os custos que excedam o mínimo exigido pela CONTRATANTE.

A Contratada deverá providenciar ainda o para o perfeito funcionamento e atendimento as
normas regulamentadoras todo e qualquer equipamento de Proteção individual visando atenuar ou
neutralizar um possível agente agressivo contra o trabalhador. Deverá ainda se responsabilizar pelo
fornecimento do Vale Transporte e alimentação.
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SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Deverão ser afixadas em local bem visível, 01 (uma) placa Indicativa da obra, em chapa metálica
com armação em madeira e pintura resistente a sol e chuva, medindol ,50x2,00m conforme modelo a
ser definido pela FISCALIZAÇÃO.

I  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Será demolidas as paredes de alvenaria de acordo projeto arquitetônico.

O revestimento e piso cerâmico da nova sala de espera será retirado .

Todo retxjco danificado será demolido

As instalações elétricas e hidrosanitária será recuperada

Serão removidas portas e Janelas danificadas sem reaproveitamento

Cobertura da varanda será removida.

PAREDES. FORROS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE VEDAÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO NA VERTICAL DE 9X19X39CM

Compreende a execução de alvenarias de vedação com tijolos ou blocos com tela armada para
dar maior resistência ao revestimento.

Para fins desta Especificação, serão considerados os seguintes tipos de alvenarias:

Figura 1. Alvenaria singela com blocos
cerâmicos 06 furos

Figura 2. Alvenaria dobrada com blocos cerâmicos
06 furos

r I

........... —•!r- i'r
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Juntas Amarradas.

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

Figura 3. Juntas Amarradas

COBERTURA

TELHA

O teihamento será executado com telha cerâmica, do tipo colonial, e estas nâo deverão
apresentar defeitos sistemáticos, tais com fissuras, esfoliações, quebras ou retsarbas

As telhas deverão ser da mesma tonalidade em toda a área da cojDertura e nâo

deverão apresentar distorções que venham a prejudicar o encaixe. Deverão apresentar na face inferior,
gravada em alto ou baixo relevo, a marca do fabricante e a sua procedência.

REVESTIMENTO

CHAPISCO DE PAREDES

DESCRIÇÃO

O chapisco é uma argamassa de cimento e areia (traço 1:3 em volume) que tem a finalidade de
melhorar a aderência entre a alvenaria e o emboço.

Chapisco grosso: A^amassa de traço 1:3, cimento Portiand e areia de granulometria gro^, à
qual se adtcbna pedrisco selecionado, com diâmetro médio de 6mm.

Obs.: Sempre que possível, deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-iV, preferencialmente.
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Os serviços inciuldos no serviço fornecimento dos materiais, preparo e aplicação do chapisco.

APLICAÇÃO

Em alvenarias de tijolos ou blocos de concreto ou cerâmicos de superfície de concreto para
recebimento posterior do emboço.

Em superfícies muito lisas ou pouco porosas que rer^berâo gesso posteriormente (chapisco
rolado).

EXECUÇÃO

As paredes serão abundantemente molhadas, antes do inicio do chapisco. A aplicação do
chapisco será de baixo para cima em todos os parâmetros verticais das alvenarias e estruturas. As
dimensões estão discriminadas no projeto.

REBOCO INTERNO

DESCRIÇÃO

Camada de revestimento de acabamento com espessura máxima de 2,5mm feita com
argamassa de cimento, e areia (traço 1 ;6 em volume) para superfícies externas, internas e em laje.

Os serviços incluídos no serviço fornecimento dos materiais, preparo e aplicação do reboco.

APLICAÇÃO

Alvenarias de tijolos, blocos (concreto ou cerâmicos) e/ou superfícies lisas de concreto que
tenham recebido chapisco com exceção dos revestimentos internos das platibandas acima das
coberturas

EXECUÇÃO

A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e umedecimento da base.
Dosar os materiais da mescla a seco. A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira
ou PVC, em camada uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser aplicada, num
movimento rápido de tsaixo para cima.

Se o trabalho for executado em etapas, fazer corte à 45 graus (chanfrado) para emenda do pano
subsequente. Devem ser executadas arestas bem definidas, vivas, deixando à vista a aresta da



pfíi-hítTijOA r-

PASTOS BONS

PROC.
RUDFilCA:__

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS -CNPJ 05.277.173/0001-75
Av. Domingos Sertão, 100, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-mall; prefeitura_pastosbons@hotmail.com

cantoneira, quando utilizada. O excedente da argamassa que não aderir â superfície não pode ser
reutilizado.

Recomenda-se riscar os cantos entre paredes e forro antes da secagem. Deve ser executado no
mínimo 7 dias após aplicação do emboço e após a colocação dos marcos, peitoris, etc.

REBOCO EXTERNO - IDEM O

Nesse serviço estão incluídos os revestimentos internos das platibandas acima das coberturas e
todos os perímetros que não recetjerâo revestimento cerâmico.

EMBOÇO

DESCRIÇÃO

É a camada do revestimento que tem a função de regularizar a parede, isto é, tornar sua
superfície plana e vertical, aplicado sobre chapisco. É o emboço é a base para assentamento do
revestimento cerâmico, que é o trabalho do iadrilheiro. A espessura do emboço é da ordem de 1 a 2 cm,
para paredes e tetos internos. Para paredes externas pode ter espessuras maiores, pois nesses casos,
como as paredes são mais altas, as irregularidades são maiores.

Será executado emboço para recebimento de revestimento cerâmico, no traço 1.6 de cimento
Portiand composto CP li F, areia média úmida com taxa de inchamento. Para o preparo da argamassa é
considerado um volume de água equivalente à 25% sobre a massa de materiais secos, sendo
consideradas ainda as sobras de argamassa ao final do dia de serviço para o cálculo do consumo de
insumos de produção.

Para o preparo da argamassa é inicialmente feita uma mistura a seco de areia, cimento e cal,
conforme a dosagem indicada e em seguida adicionada água aos poucos, misturando com ferramenta
adequada, enxada ou colher de pedreiro, até obter uma massa homogênea e livre de grumos.

O emboço é aplicado com auxílio de colher de pedreiro e terá espessura 2 cm e executado com
auxilio de taliscas, que consiste na fixação de taliscas (pequenas placas de madeira ou cerâmica de
aproximadamente 1 cm de espessura) com argamassa nos cantos superiores da parede a ser
revestida. Fixa-se primeiro a taiisca superior, com distância entre sua superfície e a parede de
aproximadamente 1,5 cm. A seguir, com auxilio do fio de prumo, fixam-se outras taliscas abaixo da
primeira, na direção vertical, com distância máxima entre elas de 2,0 m. Faz- se o mesmo taliscamento
no outro canto da parede. Em seguida, com auxilb de uma linha, fixam-se taliscas intermediárias entre
as das extremidades já feitas, com distâncias de 1,50 a 2,0 m entre elas. Assim todas as taliscas
estarão com suas faces aprumadas, isto é, no mesmo plano vertical.

Depois do taliscamento, preenchem-se com argamassa no sentido vertical os espaços entre as
taliscas. A argamassa deve ser aplicada comprimindo-a contra a parede com a colher de pedreiro. Com
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ISSO, formam-se guias ou mestras verticais em toda a parede, que servirão de base para o
preenchimento do emboço.

Depois de feitas as guias, as taliscas devem ser retiradas. Com a parede previamente molhada,
preenche-se a área entre as duas guias lançando-se a argamassa na parede, com a colher de pedreiro,
vigorosamente, a uma distância de aproximadamente 80 cm, de forma semelhante ao feito para o
chapisco, de baixo para cima (essa operação é chamada também de "chapar a massa"). Após o
lançamento, comprime-se a argamassa na parede com a colher de pedreiro, para melhor fixá-la na
parede e retirar bolhas de ar atrasadas de lançamento.

I  Após o preenchimento de uma pequena área entre duas guias, apóia-se uma régua nas mesmas
e raspa-se a superfície preenchida de baixo para cima, em movimentos de zigue zague, retirando-se o
excesso de aigamassa e fazendo com que toda a área fique com a superfície plana e aprumada. A
superfície deverá apresentar acabamento áspero.

Recomenda-se a aplicação do emtxjço apenas após 24 horas da execução do chapisco.

NORMAS

NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais - preparo, aplicação
e manutenção.

REVESTIMENTO CERÂMICO

Será executado revestimento em cerâmica 35x35cm com nível de resistência PEÍ maior ou igual
3 3. Serão assentados com argamassa pré-fabrlcada nos locais conforme especificado em detalhes do

projeto arquitetônico.

Os revestimentos deverão ser devidamente aprumados e ter tx>a concordância com tetos e

paredes. O rejuntamento será executado com argamassa pré-fabricada para rejunte na cor compatível

com 3 da cerâmica.
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PAVIMENTAÇÃO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA - REGULARIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

Est6 serviço será executado sobre o lastro de concreto, com argamassa 1.4(cimento e areia
média) preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de SOOkg.

EXECUÇÃO

'  Limpar a base, incluindo lavar e molhar, nâo deixando resquícios de sujeiras ou poeiras que
possam vir a interferir na qualidade do produto final.

Definir os níveis do contrapiso.

Assentar taiiscas.

Camada de aderência; aplicar o adesivo diluído e misturado com cimento.

Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e compacfâçâo, definição
preliminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente.

Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

PISO CERÂMICO 45X45 ANTIDERRAPANTE

Será executado revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45 x 45 cm
liso, 45 X 45 cm e antiderrapantes, conforme especificado em projeto arquitetônico

Sobre o lastro de concreto será aplicada argamassa coiante. Para espalhamento da argamassa
utiliza-se desempenadeira com um lado liso e outro dentado, com dentes de 3 a 4mm de altura. Com o
lado liso. espalha-se uma camada de 3 a 4mm de argamassa em mais ou menos 2,00 m' de área.
sobre o contrapiso. Em seguida, retira-se o excesso de argamassa com o lado dentado e aplica-se
então a cerâmica.

A argamassa da camada de regularização será "apertada" firmemente com a colher e, depois,
s3rrafeada. Entende-se por "apertar" como sendo a ação que visa reduzir os vazios preenchidos de
água, implicando na redução das possibilidades da retração e conseqüente estabilidade do piso.

Após terem sido distribuídas sobre a área pavimentada, as cerâmicas serão batidas com auxilio
de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a finalidade de garantir a perfeita
aderência com a argamassa coiante, substituindo-se aquelas que denotarem pouca seguran^.
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Nos planos ligeiramente inclinados, não serão toleradas diferenças de deciividade em relação â

prefixada ou flechas de abaulamento superiores a 1,0 cm em 5,0 m, ou seja, 0,2%.

As cerâmicas não poderão ser justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas serão corridas e

rigorosamente alinhadas, com espessura de 5mm ou 3mm com a utilização de espaçador plástico
específico.

As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidos, após o que receberão a argamassa de
rejuntamento.

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida cuidadosa limpeza

da pavimentação.

PISO CIIVENTADO

A pavimentação será piso cimentado, conforme projeto no traço 1:3, pavimentação deverá
apresentar uma superfície lisa e devidamente nivelada otjedecendo aos caimentos mínimos de projeto.

ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA REGIONAL DE PRIMEIRA, COM ADUELA E ALIZAR.

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, isenta de carunchos ou brocas. A

madeira deve estar bem seca. Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio

de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes
de aço. O acabamento deverá ser cromado. dobradiças devem suportar com folga o peso das portas
e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serão colocados puxadores
especiais, no lado interno e uma proteção na parte inferior em chapa metálica (bate-macas em aço
inoxidável).

Todas as madeiras a serem empregadas deverão ser tratadas previamente com anti-cupinicidas.

PORTÃO PARA PEDESTRES EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE

ARAME GALVANIZADO.

Será executada um portão para entrada de pessoas na parte frontal da escola.

Ele será composto por portão em barras de ferro retangular chata e tela de arame galvanizado,
fio 8 bwg, malha quadrada 5x5cm, inclusive cadeado. Pintura
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LOUCAS E METAIS

LOUÇAS

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das cubas e dos
lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escsDla na cor branca. As cubas das bancadas de
granito dos banheiros serão oval de embutir em louça branca 35x50cm. No PNE será instalado tavatório
de louça branca suspenso com barra de apoio lateral conforme norma NBR 9050.

Na cozinha será instalada cuba de embutir em aço inoxidável conforme especificação em projeto
■ jrquitetónico. Deverá ser quadrada com todos os equipamentos, inclusive sífâo, válvula e engate
Tlexível.

Vasos sanitários que deverão ser instalados serão do tipo caixa acoplada com tampa e
acessórios,

Deverá ser instalada bacia sanitária apropriada para PNE em louça branca (x>m válvula de
descarga e 02 barras de inox para apoio ao lado de cada vaso sanitário, conforme projeto arquitetônico.

O tanque será em mármore sintético cor clara, modelo cuba e esfregador conforme projeto
anexo.

METAIS

Serão fomecidas e instaladas torneiras de mesa cromada para tavatório. Serão instaladas ainda
abaixo das bancadas torneiras destinadas a limpeza dos ambientes conforme projeto de instalações
hidráulicas. Tomeiras de jardim serão instaladas na lixeira e na área extema conforme projeto.

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de descarga e
das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam de marcas difundidas
em todo território nacional.

Deverá ser instalada na bancada de granito tomeira de pressão cromada para cada pia do
banheiro. Deverá ser executado nos banheiros acima da bancada de granito espelho conforme projeto
de arquitetura, checar pranchas dos banheiros. Deverão ser fixadas cubas de louça branca oval, com
massa colante apropriada, nas bancadas de granito.

Deverão ser fornecidos e instalados registros de pressão com canopla cromada para os
chuveiros e registros de gaveta bruto para isolar os ramais de abastecimento e cavaiete da caixa dágua
conforme projetos anexos.

Serão adotadas válvulas de descarga de 1.1/2" em metal com acabamento cromado apenas nos
banheiros para portadores de necessidades especiais.
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INSTALAÇÕES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

No projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição gerai das luminárias, pontos de
força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento â edificação foi
considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada peia concessionária iocal.

Os aiimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima
,  admissível considerando a distância aproximada de 40 metros do quadro gerai de baixa tensão até a
subestação em poste. Caso a distância seja maior, os aiimentadores deverão ser redimensionados.

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos,
conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a
facilidade de manutenção e durabilidade.

Os aiimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensão máxima
admissível considerando a distância entre os quadros de distribuição e o QGBT, definidas peio layout
apresentado. Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos dfferenciais residuais de aíta
sensibilidade para garantira segurança.

As tomadas para ligação de computadores terão circuito exclusivo, para assegurar a estabilidade
de energia.

As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como
I  as fluorescentes, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção

harmônica. O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções, sempre no sentido das
janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo
do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de
energia.

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os
condutores condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição, e firmemente ligados à
estrutura de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletncamerrte
satisfatório e de txDa aparência.

Todo equipamento será preso firmemente no local que deve ser instalado, prevendo-se meio de
fixação ou suspensão condizentes com a natureza do suporte e com o peso e dimensões do
equipamento considerado.
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As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétric» serão protegidas contra
contatos acidentais seja por um invólucro protetor, seja peta colocação fora do alcance normal de
pessoas não qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que em operação normal possam produzir faíscas, centelhas,
chamas ou partículas de metal em fusão, deverão possuir uma separação incombustível protetora, ou
ser efetivamente separado de todo o material facilmente combustível.

Só serão empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que
satisfaçam as normas da ABNT que lhe sejam aplicáveis.

Em lugares úmidos ou normalmente molhados, nos expostos às intempéries, onde o material
possa sofrer a ação deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela
natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer incêndios ou explosões, e onde possam os
materiais ficar submetidos às temperaturas excessivas, será usado materiais adequados e destinados
especialmente a essa finalidade.

Os eletrodutos empregados neste projeto serão de PVC flexível e rígido não propagante de
chamas que oferece proteção mecânica para fios e cabos em instalações elétricas embutidas de baixa
tensão.

Os condutos serão aplicados acima do forro, embutidos na alvenaria e lajes ou sob o piso da
edificação

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o paramento da alvenaria - de modo a não
resultar excessiva profundidade depois de concluído o revestimento - e serão niveladas e aprumadas.
As alturas das caixas em relação ao piso acatado serão as seguintes (tomadas do bordo inferior da

Tomadas baixas; 0,30m

Interruptores, tomadas médias: 1,10m

Tomadas altas e arandelas: 2,20m

As caixas de interruptores, quando próximas de alisares, serão localizadas a, sempre que
possível, no mínimo, lOcm ctesses alisares.
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PINTURA

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

Previamente a pintura das paredes externas e intemas, os revestimentos deverão ser lixados,
limpos até apresentarem uma superfície uniforme livre de partículas e recet^erâo uma demâo de seiador
de base acrílica

APLICAÇÃO E LIXANENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.

V  As paredes internas nas áreas sem revestimento ou acima da faixa de cerâmica de 10x10 até o
\eto receberão acabamento com massa corrida, aplicada sobre o reboco desemperrado fino. As lajes
que ficarem aparentes também receberão acabamento com massa corrida

PINTURA COM TINTA LÁTEX

Será executada aplicação manual de pintura látex em paredes intemas e lajes, em duas
demâos. A^dós aplicação de seiador e massa corrida as superfícies que irão receber tinta látex com rolo,
pincel ou trincha, diluída em 20% de água. A primeira demâo servira como seladora em superfícies
pouco porosas. A segunda mão deverá ser aplicada pura, sendo que, entre uma demão e outra deverão
ser observados intervalos mínimo de 06 horas. As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das
latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentação dos
pigmentos e componentes mais densos.

PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

Será executada aplicação manual de pintura látex acrílica em paredes e lajes, em duas demãos.
Ac superfícies que irão receber tinta látex acrílica deverão ser secas, deverá ser aplicado uma ou duas
demâos de seiador. Em seguida devera ser aplicada tinta látex acrílica com rolo, pincel ou trincha,
diluída em 20% de água. A primeira demâo servira como seladora em superfícies pouco porosas. A
segunda mão em diante deverá ser aplicada pura. sendo que, entre uma demâo e outra deverão ser
observados intervalos mínimo de 06 horas, As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das
latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentação dos
pigmentos e componentes mais densos.

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE NETÁLICA, INCLUSO
UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO.

Todas as esquadrias metálicas, levaiáo pintura esmalte fosco, duas demãos na cor definida no
projeto de arquitetura, sendo que antes desta pintura as esquadrias deverão ser previamente bem
limpas, e aplicado uma demão de fundo anticorrosivo (cromaío de zinco).
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Av. Domingos Sertão, 100, São José. CEP 65870-000, Pastos Bons MA
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PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE MADEIRA, INCLUSO UMA
DEMÂO DE FUNDO PREPARADOR.

Todas as esquadrlas de madeira levarão pintura esmalte fosco, duas demâos na cor definida no
projeto de arquitetura, sendo que antes desta pintura as esquadrlas deverão ser previamente bem
limpas, e aplicado uma demâo de fundo preparador nivelador branco.

PINTURA COM TINTA PVA LÁTEX

Deverá ser aplicado duas demâos de tinta látex própria lajes devidamente emassadas, como
acabamento o mesmo deverá estar limpo, seco, isento de poeiras e nivelado.

sário deverá serfomecido pela CONTRATADA.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

BARRAS DE APOIO INOX

As barras de apoio indicadas no projeto de esquadria, em conformidade com a NBR 9050
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. As portas dos bantieiros
PNE recetierão as barras em uma das faces conforme projeto. Estas barras serão metálicas de
diâmetro 3,5 cm instaladas na posição horizontal. Estes mesmos puxadores deverão ser aplicados nas
paredes das instalações sanitárias (como "barras") para portadores de necessidades especiais
atendendo a mesma NBR, em seu subitem de instalação sanitária.
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Figura 4. Bacia sanitária - Barras de apoio lateral de fundo
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LIMPEZA FINAL DA OBRA

Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e detritos que venham
a se acumular no local da obra, a mesma deverá ser entregue totalmente limpa e com as Instalações
testadas e aprovadas peta fiscalização

Os serviços que pon/entura ficarem omissos nestas especificações e/ ou projetos somente serão
considerados extraordinários quando autorizados pela fiscalização.

'ifíÊcson Mola Sá
t jIins''Cml
Crca-Ma ~!6~'D
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Banm

SMAP1-K/2S21 -

llaranháo

ORSE ■ H/3UI • Safglp*
SE>rRA-S27-C««4

EnorVM bodalt
Mo Doocnorodo:

Ho>tWK

«onulota; 4«,3M

Orç»nento Analítico
Itom Còdige Boneo Dwa1(*a Und OUBIL VMorUidt SMIorUiiil Total PmolW

cem BOI

1 «Eimços p)(B.amAR£s 2441,» 348%

1.1 742DM01 SNAPI PLACA DE OeRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m' 6 313.77 39241 2.3S3J6 2.60%

1.2 73866002 SNAPI CAPMA E LNPEZA MANUAL DE TERRENO irP 420 1.12 1.40 58840 045%

2 DEKOUCãES E RETRADAS 41440 845%
2.1 6701 SUAPI OEMOÜ^ DE ARQAMASSAS. K FORUA MANUAL. SEM m* 100 419 2.73 27340 630%

REAPROVEITAMENTO. AF_1212017
2.2 97860 8MAP1 REMOÇÃO OE MTERRUPTCAES7TOMAOAS ELETRCAS. OE IN 10 044 655 540 0,01%

FORMA MANUAL, SEM REAPROVQTMEKTO. AF_12a017
Z3 97883 SMAPI REMOÇAO DE LOUÇAS. DE FORMA MANUAL. SEM UN 4 612 161S 4040 604%

REAFPOVErTAMENTO. AF.^ODI?
Z4 97685 SMAPI REMOÇAO DE LUMMARV& OC FORMA MANUAL. SEM UN 0 neg 1.09 649 691%

REAPROVEITAMENTO. AF.I2I2D17
2.6 97644 SMAPI REMOÇAO DE PORTAS. DE FORMAMANUAL. 584 m* 1049 614 r.sT 7741 0,04%

REAPROVEITAMENTO. AF_l2aoi7

S «EVESTMeiTOS 1449623 1612%
3.1 67879 SMAPI CHAPISCO APLICADO B4 ALVENM1IAS E ESTRUTURAS DE rrp 330 346 449 1.33840 140%

CONCRETO MTB1NAS. COM COLHER DE PEOREMO.

ARGAMASSA TRAÇO 1J COM PRB>ARO BIBETONERA40(6.
U 69173 SMM>I (COMPOSÇAO REPRESENTATIVA1 DO SERVIÇO DE irp 330 2940 3342 11.09440 1248%

EMSOÇaiMASSA ÚNICA. APLICADO MANUALMBITE. TRAÇO
1.2.6 EM BETONERAOE 4O0L. PAREDES INTERNAS, COM
EXECUÇÃO OE TALBCAS. EDIFICAÇÃO HABITACIONAL

A UNIFAMUAR (CASAS) E ECMFICAÇAO PÚBLICA PAORAO.

i.1^ 11369 ORSE Ravestinento oerOmico ptf8 paroOe. lOv 10 cn. Elane. WiagAlaria m» 30 S243 ■ma 1495,90 618%
tranco noMu pP • 3. vfcoòD com arganossa HdusmaArada bchL
rMuiudo. aiduaNe reisJlartzaçAo de beae ou anPoçe - Rev 01

14 68909 StlAPI LfiMEZA DE REVESTNENTO CERAANCO EM PAROE op 249 247 1S6S3 618%
UT6IZANDO AcfX> MURlLTICO. AF_04I20I9

4 coeamsM 1942341 1607%
4-1 94224 SNAn EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:29 (CIdEKFa H 94 1944 M.17 23688 6»%

CAL E AREIA). AF..Ü7Í2019
42 94221 SMAPI CUMEEMA PARA TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM M 134 1613 2341 32685 637%

ARGAMASSA -mAÇO 12:9 (CIMENTO. CAL E ARBA) PARA
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS. MCLUSO TRANSPORTE

4.3 276 ORSE Revvdo <m cotaonurm com M9ia uennmja 4io tonai larTurTi, m* 19D 9645 6243 15.75670 17.44%
tabalana ou snitar. com repcia<8o do 20% do rnsarial

6 FAVWEMTAÇiO 948440 749%
6.1 94436 SMWI (COMPOSIÇÃO REPFtESENTATIVA) OO ̂ VIÇO OE irp 60 3949 4647 2.72840 692%

CWTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CM E AREK). EM
BETONERA 400 L. ESPESSURA 3 CM Áreas SECAS E 3 CM
Áreas molhadas, para edacaçAo habitaccnal
UNFAMLIAR (CASA) E EOFICAÇAO PÚBLICA PADRAO.

&3 89171 SMAPI (COMPOSIçto REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO OE bP 80 SI45 94,43 348680 448%
REVEST84ENTO CSIAMCO PARA PISO COM PLACAS TFO
ESMALTADA EXTTM DE D94ENSOES 3SX3S CM. PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E

6 ESQUMRIAS 1SJ2678 17,»%
6.1 100889 SMAPI KIT OE PORTA DE MADERA FRISADA. SEMIOCA (LEVE OU IW 16 79149 97691 15425.79 17.30%

MÉDIA). PADRAO MÉDIO. 06X210CM. ESPESSURA OE 34CM.
ITENS INaUSOS: DaeRADICA& HCffTAGEM E ftSTALAÇAO DE
BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇAO DO FURO -

T FORROS 943949 10,23%
99118 SMAPI FORRO EM RÉ6UAS DE PVC. FIOSADO. PARA AUSENTES ifp 100 7341 S2.3S 6239,00 1623%

w COMERCIAe. nCLU^ ESTRUTURADE FIXAÇAO.
8^ kstalaçOes 446244 8.49%
6.1 KTALAçÕeS ELÉTRICAS 6196» 654%
611 91929 SMAPI CABO OE COBRE FlixfVEL SOLADO. 2.S MM'. «NTVCHAMA H 100 349 447 49240 0.53%

4S0/750 V. PARA CRCUÍT08 TERMINAIS - FOLNECSdSITO E
nSTALAÇAO. V.12/201S

612 93656 SMAPI DISJUNTOR MONOPOOR TV« 091. CORRENTE NCMNAL DE UN 2 1043 1619 2632 603%
2DA - FORNECBENTO E NSTALAÇAO. «F_10/2C20

614 97S9S SMAPI LUMIKARW TPO PLAFON em RjLsnCO. OE SOBREPOR. COM 1 LM 4 3048 3635 18349 617%
LAMPADA FLUORESCENTE OE IS W. SEN KATOR ■
FORNECMENTO £ INSTALAÇAO. AF_02f2C20

61.4 97611 SMAPI LAUPAOA COMPACTA FLUORESCENTE OE 1S W. BASE E27 - UN 10 1945 24,19 38948 043%
F0RNEC6IENT0 E NSTALAÇAO. AF_02/ZD2D

614 S32 ORSE RotfioAo de ponUi de HlBruploc cari repoaição do NtoTUidBr e Biçéo M 8 BS44 1069O 85140 0,95%
614 629 ORSE Reviste de ponto de Icmada sáivMs com r^osiçSo da tvnede e da M 8 en se 11672 825,76 1,02%
61.7 925 ORSE Rebate de ponto de M2 llpo 2 em teto ou pvede f 4 7343 92.93 399,12 041 %
62 WSTALAÇâEB HBIROSSANITAnAS 1.79549 1,W%
62.1 89970 S91API KIT DE REGSTRC OE PRESSAO BRUTO DE LATAO UN 2 374* 4630 92.80 0,19%

Ni;XUSIVE CONEXÕES. ROSCAVEL. INSTALADO EM RAAIAL OE
AeUA FRIA - FORNECMENTO E INSTALAÇAO. AF_l2fflOI4

6.22 1201 ORSE Rovtsáo do ponte) de ãgua ts)o 2 im 4 7347 91.59 366,32 0.41 %
6.2.3 1690 ORSE RavBte tle ponto de esQda üpo 1 <81 S 3546 43.91 21945 0,24%
62.4 1681 ORSE Revisto de pontotle esQolottpa 2-Rev. 01 un 3 7447 96SB 280,74 0.31 %
624 1882 ORSE Revisto de ponto do esgolo üpo 3 - Rav. 01 ISI 3 11619 143,95 43145 0.48%
624 12E37 0RSE Umpoza de Aissa slé SmS tsi 1 30046 37600 37600 642%
i L0UÇA6 METAS E ACESSÚnOS 5407,09 651%
9.1 93399 SMAPI BANCADA GRANITO CNZA. H X 60 CM. NCL CUBA DC UN 9 494.04 905,05 3.53040 4.02%

EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM. VALVULA METAL
CRDMAOO. SFAO FLEXTVEL PVC. ENGATE 30 CM FLEXiVa.
PLÁSTICO E TORNERA CROMADA OE MESA. PADRto
POPULAR - FORNEC. E NSTALAÇAO. AFJUITOao

62 95546 SMAPI KTT DE ACESSÓRIOS PARABANHERO EM METAL cmUAOO. 5 UN S 17240 218.72 1.07680 1.19%



aensswn srAoooTPOFLEidvELBiipwci xtifz-forneciibcto
E nSTALAÇAO. w_0ia020

aesnstun sFioooTPOGArawMcoPOEMPvci.iM xi.iir-
FORNECMENTO E ttSTALAÇAO AE_01Q020

aeSIOSMW TORNEKACROMADATUBOMâVEUOEPAR£OE.I/rOUSM;
PARA PIA OE COZMHA. PADRAO UEDIO - FGRNECNENTO E
MSTALAÇAO. AfJÍMiOm

«8B31 8MW VASQSANIT*RIOSFONADOCOMCAlXAACOPLAtlALOUÇA
BRANCA. MCLUSO ENGATE FLEXiVEl EM PLASTKO BRANCO.
1(2 XAaCM-FOFINECMENTOEN51ALAÇAO.AF_01QB»

10CS4BWAP) ASSENTO SANirARIOCaNVENC(ONAl..FonNECMENTOE
NSTALACAO AF_9113020
PMTURA

SB4«S8t(API APLICAÇÃO OEFlMOOSELADORACRlUCO EM PARECES, UMA
DEMto. AFJ)6Q014

BBASSSNAPI Jtf>LICACAOELKAA»rTODEMAS8ALATEXEWPAREDE&UMA
oemAo.af.omoia

SS4«7 StiAPI APlCAÇAo manual DE PNtURA COM TNÍAUtEX PVA BA
PAREDES. OUAS OEMAOS. AFJWIOH

BBABSstun aplicaçAomanualoepnturacomtntalAtexacríljca
BA PAREDES, OUAS OEMÃOS AF_0ei2014

T40esj«)1 BMAPI Pt4TURA ESMALTE FOSCO PARA UKfiRA, OUAS OBAAOS,
SOBRE FUNDO NMELAOOR STANCO

230S ORSE Pinoirv •cabamento «m apiCAcSo Sb 02 AorrAN da oPiMiB
«inlAlico sobra superlIdBS niMáfcbt - R1

SERVIÇOS FMAIS
9S3TSMAPI UMPEMFMALDAoeRA

•.PQtMN^' -

UM • 1'« 22,02 178,16 0.1SK

UM 2 es,2e 107,as 215,70 054 K

IM 1 41T,K 522,02 055%

UM S 33Sa 41A1 20555 053%

ifA IX Z27

1255555

1.71252

14.75%

158%

m* ao7j 7.72 B,as 256455 358%

(ii* S07J 10,70 1XS7 4.10756 4.K%

m' 20S.4 12.15 15la 2.17550 3.52%

Bf ASA 2IUA 25,57 15723D 151%

m* a 18,«A 10,30 (1550 0,13%

rrp 157,1 233 2,75

435.72
428.73

055%
0,45%

TealsamBn

ToWdoBOI

TflMtoM



•m

PASTOS BONS I

Porcentagam

Cuate

Porcentagam Acumulado

Custe Acumulado

Obra

ORÇAMENTO OE REFORMA DA UBS MANOEL C0NSTAN11N0 - VARZEA
DO MEIO

Bancos

SINAPI - 06^021 ■

Maranhão

ORSE-04/2021-Sargipa
SEINFRA-027-Ceará

Cronograma Físico e Financeiro
Oascrição
SERVIÇOS PREUMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

REVESTIMENTOS

COBERTURA

PAVIMENTAÇÃO

E8QUA0R1AS

FORROS

INSTALAÇÕES

INTALAÇOES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIOROSSANITARIAS

LOUÇAS. METAIS E ACESSÓRIOS

PINTURA

SERVIÇOS FINAIS

Total Por Etapa
10O,00S

2.M1,26,
100,00%*
404,89_

100.00%'
14.560.25

100,00%

16.323,51,
100,00%'
6.594,00

100,00%

15.625,76

100,00%

9.238,00

100,00%

A982.44

100,00%'
3.190,88

100,00%

1.765,56,
100,00%'
5.907,69

100,00%

13.350,46

100,00%

430,73

Encargos Sociais
Não Oesonsrade:

Horiita: 85,66%

Manaailata: 46.33%

30 DIAS

100.00%

2.941.26

100.00%

404,86

100,00%

16.323,51

35.58%

1.765,56

100.00%

1.765.56

23,73%

21.435.22

23,73%

21.435.22

60 DIAS

100,00%

14.560,23

100,W%
6.594,00

100,00%

9^236.00

"srm
3.196,58

lõsm
3.196,88

100.00%

13.350,48

61,96%

46.639,57

75,68%

68.374,79

90 DIAS

100.00%
15.625,76

100,00%

5.907.69

100,00%

436.73

24,32%

21.670,18

100,0%

90.344,97

^ 15 tD
c: » Oi
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PROC. N®:_2
RUBRICA:

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICPAL DE PASTOS BONS -MA

OBRA: REFORMADEUNDAOEBASICADE SAÚDE

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: S$.««%(HORA) 49,3}K<MeS) COM 6. D. |: 2S,OOK.
Base de PREÇOS: SMAPI OSfíKKM. ORSE a4J2a21. DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS

ncwBix Sociais Sobre a Mão de Obra:

CODIBO DESCRIÇÃO
1  COU DESONERAÇÃO \ SEUDESONEfiAÇAO

HORISTA [%J 1 MENSAUSTA1%)

C3 Fenas hilgncadas

C* D^jiòslfe Rescisáe Sam Jusla C^a

C5 E312E!!Adidond

At NSS O.O» 0,00% 28,00% 20,00*

A2 KSI 1,50% 1,50% 1,50% 1.50%

A3 SHAI 1.00% 1.00% 1  1.00% 1 1.00%

A4 ftCRA 020% 0,20% 0,20% 020% 1

AS SEBRAE 0,80% 0,60% 0.60% 0.6tK

A6 SalMo Educaçio 2,50% 2,50% 2,50% 2,5IW

3.00%

8.00%

A7 SeguD Centra Aadertes de Tratiattia 3,00% 3,nt% 300%

U fGTS 8,00% 6,00%

Ag SECONCt 1,00% 1 1,00% 1.00% 1,00%

A  ITolll 1 17.80% 17.80% 37.88% 37.80%

BI iBCtotiso Semanal Ramneradc ; 17,87% Náo Incide 17,87% Nic Incide

B2 Ftnados ' 3,95% Uo Incide 366% Nic Incide

S3 Austo - EnleímtdaSe 0.88% 0.87% 0.68% 0.67%

BA 18° Sábio 10.70% 8,33% 10.70% 6,33%

B5 Licença Palemidaile 0,07% 0,06% 0.02% 0.06%

BS Tatus JiBdilcadM 0,71% 0,56% 071% 1 D.56%

B7 Dtu de Chuva I.A6% Nán indU 1.46% Uo Incide

88

89

Aindlo Acidentes de Tralulhn 0,11% 0,08% 0,11% 0.08%

Ftnjs Suadas 1A,DA% 10,93% 14,04% 10,93%

B10 SaOrlo Matsrnidads 0.03% 0,03% 1  0,03% 0,03%

1—S 'iWii 49,80% 20.66% 1  49.88% 20.68%

c  1TolaI 1  8,15% 1  6,90% 11  8.18% 1  6.90%

6ruooD

Dl ■:rrw'7wiTriiTnT.fn!Tiff?i:M 6,88% 3,68% 18,82% 7 81%
0.31%02 Retnddéda de Srupo A sobn Aviso 0,37% 6.29% 0,39%

Total 6.23% 3,87% 19,21% 8,12%
Tstsl lA+B+C+D iis,Be%

IBhanios as Tabdas SINAPI lie Insunos e M Can<D»s>(óes lio Ivo: COM OESONERACAO

ESTÃO SENDO ADOTADOS OS PERCENTUAIS ABAIXO;

Código: I % obs Grupos I % Total de Encargos Sod^ Sobre a Mão de Obra:
i7.eo%
49.80%

HOMSTAS MENSALISTAS

[9.33%



Obra

REFORMA DA UBS MANOEL CONSTANTINO BRASIL • VARZEA

00 MEIO

Bancos

SINAPI ■ 06/2021 ■ Maranhão

ORSE ■ 04/2021 - Sergipe

Encargos Sociais
Desonerado:

Horísta: 85.66%

Mensalista: 49,33%

f-FOUlAN^
PROC. N»:'

I RUBRICA:^

PASTOS BONSj :

25,00%

VALORES 06BfVPOff nM os QBAA

vFooeoaM

Ccnaíniçáo àa £dHído9

Cansífuçêo iM 9 FvW9»

CcMirijçéo de Aedw de A&Mtecênentd db A^JS,
Coiêíá ob £«00(0 9 Cofítínjçõei Corre Was
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COMPOSIÇÃO DE BDI (%) = f(Constniçâo de Edifícios)
ITEM nSCRtMIHAçAo (

GRUPO: DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1- Administração certtral

GRUPO: DIVERSOS

1- Seguro e Garantia

2- Risco

3- Despesas financeiras

GRUPO: LUCRO

1- Lucro baito

GRUPO: TRIBUTOS

1- PIS

2- COFINS

3- ISSQN

4- CPRB

Total deste grupo =

Total deste grupo =

Total deste grupo =

Total deste grupo = 13,15%

TOTAL sf(f«7nula)* 25.00%
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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INTRODUÇÃO

O presente projeto destina-se à orientação para Reforma do UBS ANGICAL, localizada no
povoado Angical, Pastos Bons - MA. O projeto contempla a reforma do edificb e tem como objetivo
propiciar aos funcionários e pacientes maior conforto e acesso à infraestrutura necessária para
atendimento.

ARQUITETURA

O PROJETO:

O Projeto de reforma, em sua concepção, buscou a elaboração de uma edificação simples e
racionalizada, atendendo aos critérios básicx>s para o funcionamento.

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a reforma do edifício hospitalar
compatível com a mão de obra e materiais facilmente encontrados no comércio, não necessitando de
mão-de-obra especializada. A premissa básica foi de criar uma linguagem arquitetônica que se
adaptasse as condições climáticas e culturais das diferentes regiões.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Quanto aos materiais utilizados, para as vedações optou-se pela alvenaria de tijolo furado
revestido e a estrutura em concreto armado. A parte da nova cobertura do edifício será em telha
fibrocimento ou similar em uma água, com estrutura do telhado em estrutura de madeira bem como a
cobertura dos boxes, banheiros. Para o revestimento do piso, especificou-se cerâmica resistente â
abrasâo, facilitando ainda a limpeza do local.

O revestimento interno de áreas molhadas com cerâmica facilita a limpeza e visa reduzir os
problemas de execução e manutenção. As portas são especificadas em madeira pintada ou alumínio. A
maior parte das esquadrias é do tipo correr, em alumínio.

ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N''5.296, de 2 de dezembro de 2004, a acessibilidade
é definida como "Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços,
mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos,
sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida".

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com dimenslonamentos
adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como: barras de
apoio, equipamentos sanitários.
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Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê.

•  Rampa de acesso, que deve adequar-se â topografia do terreno escolhido;

•  Sanitários (feminino e masculino) para pessoas com deficiência;

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária específica para estes usuários, bem
como barras de apoio nas paredes e nas portas para a alaertura / fechamento de cada ambiente.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

•  ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

•  Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do solo;

• Código de Obras de Pastos Bons;

• Código de Postura do município de Pastos Bons.
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MEMORIAL DESCRITIVO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

O Encarregado (Gerai) auxiliará o Engenheiro (Residente ou não) na supervisão dos trabalhos
de construção. O elemento para ocupar o cargo deverá possuir experiência comprovada adquirida no
exercício de função idêntica, em obras de características semelhantes à contratada. Deverá possuir, no
mínimo, grau de escolaridade médio ou treinamento especializado.

Os encarregados de Forma, Armação, Concretagem, Alvenarias, Revestimentos, Instalações
etc. possuirão, obrigatoriamente, experiência adquirida no exercício de idênticas funções em obras de
características semelhantes â contratada.

O dimensionamento da equipe de encarregados ficará a cargo do CONSTRUTOR, de acordo
com o plano de construção previamente estabelecido. Os demais elementos da administração do
canteiro de obras, tais como almoxarifes, apontadores, vigias, etc., possuirão, obrigatoriamente,
experiência adquirida no exercício de idênticas funções

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir do CONSTRUTOR a substituição de qualquer profissional do
canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como
hábitos de conduta nocivos â txja administração do canteiro. A substituição do funcionário será
processada, no máximo 48 horas após a comunicação por escrito, da FISCALIZAÇÃO.

Os custos devem variar de obra-a-obra de acordo com o porte de cada CONTTRATADA, sabendo

a mesma, qual a melhor composição para sua administração local, ficando a cargo de sua inteira
responsabilidade arcar com os custos que excedam o mínimo exigido pela CONTRATANTE.

A Contratada deverá providenciar ainda o para o perfeito funcionamento e atendimento as
normas regulamentadoras todo e qualquer equipamento de Proteção individual visando atenuar ou
neutralizar um possível agente agressivo contra o trabalhador. Deverá ainda se responsabilizar pelo
fornecimento do Vale Transporte e alimentação.
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SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Deverão ser afixadas em local bem visível, 01 (uma) placa indicativa da obra, em chapa metáiica
com armação em madeira e pintura resistente a sol e chuva, medindo1,50x2,00m conforme modelo a
ser definido pela FISCALIZAÇÃO.

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Será demolidas as paredes de alvenaria de acordo projeto arquitetônico.

O revestimento e piso cerâmico da nova sala de espera será retirado .

Todo reboco danificado será demolido

As instalações elétricas e hidrosanitária será recuperada.

Serão removidas portas e janelas danificadas sem reaproveitamento

Cobertura da varanda será removida.

PAREDES. FORROS E DIVISÓRIAS

ALVINARIAS DE VEDAÇÃO EMTUOLO CERÂMICO FURADO NA VERTICAL DE 9X19X39CM

Compreende a execução de aivenarias de vedação com tijolos ou blocos com tela armada para
dar maior resistência ao revestimento.

Para fins desta Especificação, serão considerados os seguintes tipos de aivenarias:

Figura 1. Alvenaria singela com blocos
cerâmicos 06 furos

Figura 2. Alvenaria dobrada com blocos cerâmicos
06 furos

m
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Juntas Amarradas"

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

Figura 3. Juntas Amarradas

COBERTURA

TELHA

O telhamento será executado com telha cerâmica, do tipo colonial, e estas não deverão

apresentar defeitos sistemáticos, tais com fissuras, esfoüações, quebras ou rebart^as.

As telhas deverão ser da mesma tonalidade em toda a área da cobertura e não

deverão apresentar distorções que venham a prejudicar o encaixe. Deverão apresentar na face inferior,
gravada em alto ou baixo relevo, a marca do fabricante e a sua procedência.

REVESTIMENTO

CHAPISCO DE PAREDES

DESCRIÇÃO

O chapisco é uma argamassa de cimento e areia (traço 1:3 em volume) que tem a finalidade de
melhorar a aderência entre a alvenaria e o emboço.

Chapisco grosso: Argamassa de traço 1:3, cimento Portland e areia de granulometria grossa, à
qual se adiciona pedrisco selecionado, com diâmetro médio de 6mm-

Obs.: Sempre que possível, deverá ser utilizado cimento CP-lll ou CP-IV, preferencialmente.
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Os serviços incluídos no serviço fornecimento dos materiais, preparo e aplicação do chapisco.

APLICAÇÃO

Em alvenarias de tijolos ou blocos de concreto ou cerâmicos de superfície de concreto para
recebimento posterior do emboço.

Em superfícies multo lisas ou pouco porosas que receberão gesso posteriormente (chapisco
rolado).

EXECUÇÃO

As paredes serão abundantemente molhadas, antes do início do chapisco. A aplicação do
chapisco será de baixo para cima em todos os parâmetros verticais das alvenarias e estruturas. As
dimensões estão discriminadas no projeto.

REBOCO INTERNO

DESCRIÇÃO

Camada de revestimento de acabamento com espessura máxima de 2,5mm feita com

argamassa de cimento, e areia (traço 1:6 em volume) para superfícies externas, internas e em laje.

Os serviços incluídos no serviço fornecimento dos materiais, preparo e aplicação do reboco.

APLICAÇÃO

Alvenarias de tijolos, blocos (cxjncreto ou cerâmicos) e/ou superfícies lisas de concreto que
tenham recebido chapisco com exceção dos revestimentos internos das platibandas acima das
coberturas

EXECUÇÃO

A superfície deve receber aspersâo com água para remoção de poeira e umedecimento da base.
Dosar os materiais da mescla a seco. A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira
ou PVC, em camada uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser aplicada, num
movimento rápido de baixo para cima.

Se o trabalho for executado em etapas, fazer corte â 45 graus (chanfrado) para emenda do pano
subsequente. Devem ser executadas arestas bem definidas, vivas, deixando à vista a aresta da
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cantoneira, quando utilizada. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser
reutilizado.

Recomenda-se riscar os cantos entre paredes e forro antes da secagem. Deve ser executado no
mínimo 7 dias após aplicação do emboço e após a colocação dos marcos, peitoris, etc.

REBOCO EXTERNO - IDEM O

Nesse serviço estão incluídos os revestimentos intemos das platitjandas acima das coberturas e
todos os perímetros que não receterâo revestimento cerâmico.

I

EMBOÇO

DESCRIÇÃO

É a camada do revestimento que tem a função de regularizar a parede, isto é, tornar sua
superfície plana e vertical, aplicado sobre chapisco. É o emboço é a base para assentamento do
revestimento cerâmico, que é o trabalho do ladhlheiro. A espessura do emboço é da ordem de 1 a 2 cm,
para paredes e tetos internos. Para paredes externas pode ter espessuras maiores, pois nesses casos,
como as paredes sâo mais altas, as irregularidades sâo maiores.

Será executado emboço para recebimento de revestimento cerâmico, no traço 1:6 de cimento
Portiand composto CP II P, areia média úmida com taxa de inchamento. Para o preparo da argamassa é
considerado um volume de água equivalente à 25% sobre a massa de materiais secos, sendo
consideradas ainda as sobras de argamassa ao final do dia de serviço para o cálculo do consumo de
insumos de produção.

I

Para o preparo da argamassa é inicialmente feita uma mistura a seco de areia, cimento e cal.
conforme a dosagem indicada e em seguida adicionada água aos poucos, misturando com ferramenta
adequada, enxada ou colher de pedreiro, até obter uma massa homogênea e livre de grumos.

O emboço é aplicado com auxílio de colher de pedreiro e terá espessura 2 cm e executado com
auxílio de taliscas, que consiste na fixação de taliscas (pequenas placas de madeira ou cerâmica de
aproximadamente 1 cm de espessura) com argamassa nos cantos superiores da parede a ser
revestida. Fixa-se primeiro a talisca superbr, com distância entre sua superfície e a parede de
aproximadamente 1,5 cm. A seguir, com auxílio do fio de prumo, fixam-se outras taliscas abaixo da
primeira, na direção vertical, com distância máxima entre elas de 2,0 m. Faz- se o mesmo taliscamento
no outro canto da parede. Em seguida, com auxílio de uma linha, fixam-se taliscas intermediárias entre
as das extremidades já feitas, com distâncias de 1,50 a 2,0 m entre elas. Assim todas as taliscas
estarão com suas faces aprumadas, isto é, no mesmo plano vertical.

Depois do taliscamento, preenchem-se com argamassa no sentido vertical os espaços entre as
taliscas. A argamassa deve ser aplicada comprimindo-a contra a parede com a colher de pedreiro. Com
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isso, formam-se guias ou mestras verticais em toda a parede, que servirão de base para o
preenchimento do emboço

Depois de feitas as guias, as taliscas devem ser retiradas. Com a parede previamente molhada,
preenche-se a área entre as duas guias lançando-se a argamassa na parede, (»m a colher de pedreiro,
vigorosamente, a uma distância de aproximadamente 80 cm, de forma semelhante ao feito para o
chapisco, de baixo para cima (essa operação é chamada também de "chapar a massa"). Após o
lançamento, comprime-se a argamassa na parede com a colher de pedreiro, para melhor fixá-la na
parede e retirar bolhas de ar atrasadas de lançamento.

I  Após o preenchimento de uma pequena área entre duas guias, apóia-se uma régua nas mesmas
e raspa-se a superfície preenchida de baixo para cima, em movimentos de zigue zague, retirando-se o
excesso de argamassa e fazendo com que toda a área fique com a superfície plana e aprumada. A
superfície deverá apresentar acabamento áspero.

Recomenda-se a apticaçáo do emboço apenas após 24 horas da execução do chapisco.

NORMAS

NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com aigamassas - materiais - preparo, aplicação
e manutenção.

REVESTIMENTO CERÂMICO

Será executado revestimento em cerâmica 35x35cm com nível de resistência PEI maior ou igual
3 3. Serão assentados com argamassa pré-fabricada nos locais conforme especificado em detalhes do
' projeto arquitetônico.

Os revestimentos deverão ser devidamente aprumados e ter boa concordância com tetos e
paredes. O rejuntamento será executado com argamassa pré-fabricada para rejunte na cor compatível
com a da cerâmica.
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PAVIMENTAÇÃO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA - REGULARIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

Este serviço será executado sobre o lastro de concreto, com argamassa 1:4(cimento e areia
média) preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 3001^,

EXECUÇÃO

^  Limpar a base, incluindo lavar e molhar, não deixando resquícios de sujeiras ou poeiras que
possam vir a interferir na qualidade do produto final.

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.

PISO CERÁMiCO 45X45 ANTIDERRAPANTE

i
Será executado revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45 x 45 cm

liso, 45 x 45 cm e antiderrapantes, conforme especificado em projeto arquitetônico.

Sobre o lastro de concreto será aplicada a^amassa colante. Para espalhamento da argamassa
utiliza-se desempenadeira <X)m um lado liso e outro dentado, com dentes de 3 a 4mm de altura, Com o

lado liso, espalha-se uma camada de 3 a 4mm de argamassa em mais ou menos 2,00 m' de área,
sobre o contrapiso. Em seguida, retira-se o excesso de argamassa com o lado dentado e aplica-se
então a cerâmica.

A argamassa da camada de regularização será "apertada" firmemente com a colher e, depois,
sarrafeada. Entende-se por "apertar" como sendo a ação que visa reduzir os vazios preenchidos de
água, implicando na redução das possibilidades da retração e conseqüente estabilidade do piso.

Após terem sido distribuídas sobre a área pavimentada, as cerâmicas serão batidas com auxílio
de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a finalidade de garantir a perfeita
aderência com a argamassa colante, substituindo-se aquelas que denotarem pouca segurança.
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Nos planos ligeiramente inclinados, não serão toleradas diferenças de declividade em relação à
prefixada ou flechas de abaulamento superiores a 1,0 cm em 5,0 m. ou seja, 0,2%.

As cerâmicas não poderão ser Justapostas, ou seja. com junta seca. As juntas serão corridas e
rigorosamente alinhadas, com espessura de 5mm ou 3mm com a utilização de espaçador plástico
especifico.

As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidos, após o que receberão a argamassa de
rejuníamento.

\  Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida cuidadosa limpeza
da pavimentação.

PISO CIIVENTADO

A pavimentação será piso cimentado, conforme projeto no traço 1:3, pavimentação devera
apresentar uma superfície lisa e devidamente nivelada obedecendo aos caimentos mínimos de projeto.

ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA REGIONAL DE PRIMEIRA, COM AQUELA E ALIZAR.

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, isenta de carunchos ou brocas. A
madeira deve estar bem seca. Os marcos e alisares (largura 8cm) devei^o ser fixados por intermédio
de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.

As ferragens deverão ser de latâo ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes
de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar com folga o peso das portas
0 o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

Nas partas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serão colocados puxadores
especiais, no lado interno e uma proteção na parte inferior em chapa metálica (bate-macas em aço
inoxidável).

Todas as madeiras a serem empregadas deverão ser tratadas previamente com anti-cupinicidas.

PORTÃO PARA PEDESTRES EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE
ARAME GALVANIZADO.

Será executada um portão para entrada de pessoas na parte frontal da escola.

Ele será composto por portão em barras de ferro retangular chata e tela de arame galvanizado,
fio 8 b)wg, malha quadrada 5x5cm, inclusive cadeado. Pintura
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LOUÇAS

Visando facilitar a apu.siçao e futo.s
lavatórios, o projeto padrão adota todas as 35x50cm No PNE será instalado lavatório

rr^atr ::;=rr -...

arpoJor^r"—^
flexível.

vasos sanitários que deverão ser instalados seráo do tipo caixa acoplada coro tampa e
acessórios.

descarga" 02 4^00: í^^i" d:cfd: vT^ s^nLl"^rrror;^^^,—
--1^^ ^y-v rr-r^A r>rr\íâtn

o tanque será em n^rroore sintático cor ciara, modelo outra e esfregador cor^o^e projeto
anexo.

METAIS

Se.o fornecidas e instaladas torneiras de -a oro— —.-"tnSaire
=  a centro, p.eto.
dascuOrdernlfrp^roLL^^^^^^^^^^^^
em todo território nacional.

Deverá ser instalada na trancada de 9^"^°
retqirnr-or rs rer-rfo =3 C^uoas de louga Pronoa ovai, coro
massa colante apropriada, nas bancadas de gramto

conforme projetos anexos.

Se^o adotadas válvu.s de descasa de 1.1/2" em metal com acabamento cromado apenas nos
banheiros para portadores de necessidades especiais.
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INSTALAÇÕES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

No projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição geral das luminárias, pontos de
força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi
considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local.

Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima
admissível considerarão a distância aproximada de 40 metros do quadro geral de baixa tensão até a
subestação em poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão ser redimensionados.

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos,
conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a
facilidade de manutenção e durabilidade.

Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensão máxima
admissível considerando a distância entre os quadros de distribuição e o QGBT, definidas pelo iayout
apresentado. Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta
sensibilidade para garantira segurança.

As tomadas para ligação de computadores terão circuito exclusivo, para assegurar a estabilidade
de energia.

As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como
as fluorescentes, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorço
harmônica O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções, sempre no sentido das
janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo
do dia, permitindo acbnar apenas as seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de
energia.

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os
condutores condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição, e firmemente ligados â
estrutura de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente
satisfatório e de boa aparência.

Todo equipamento será preso firmemente no local que deve ser instalado, prevendo-se meio de
fixação ou suspensão condizentes com a natureza do suporte e com o peso e dimensões do
equipamento considerado.
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As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serão protegidas contra

contatos acidentais seja por um invólucro protetor, seja pela colocação fora do alcance normal de
pessoas não qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que em operação normal possam produzir faíscas, centelhas,
chamas ou partículas de metal em fusão, deverão possuir uma separação incombustivel protetora, ou
ser efetivamente separado de todo o material facilmente combustível.

Só serão empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que

satisfaçam as normas da ABNT que lhe sejam aplicáveis.

I

Em lugares úmidos ou normalmente molhados, nos expostos âs Intempéries, onde o material
possa sofrer a ação deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela
natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer incêndios ou explosões, e onde possam os
materiais ficar submetidos às temperaturas excessivas, serâ usado materiais adequados e destinados
e^ecialmente a essa finalidade.

Os eletrodutos empregados neste projeto serão de PVC flexível e rígido não propagante de
chamas que oferece proteção mecânica para fios e catx)s em instalações elétricas embutidas de baixa
tensão.

Os condutos serão aplicados acima do forro, embutidos na alvenaria e lajes ou sob o piso da
edificação

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o paramento da alvenaria - de modo a não
resultar excessiva profundidade depois de concluído o revestimento - e serão niveladas e aprumadas.

' As alturas das caixas em relação ao piso acabado serão as seguintes (tomadas do bordo inferior da
caixa).

Tomadas baixas: 0,30m

Interruptores, tomadas médias: 1,10m

Tomadas altas e arandelas: 2,20m

As caixas de interruptores, quando próximas de alisares, serão localizadas a, sempre que
possível, no mínimo, lOcm desses alisares.
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PINTURA

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

Previamente a pintura das paredes externas e internas, os revestimentos deverão ser lixados,
limpos até apresentarem uma superfície uniforme livre de partículas e recelDerão uma demâo de selador
de base acrílica.

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.

I  As paredes internas nas áreas sem revestimento ou acima da faixa de cerâmica de 10x10 até o
teto receberão acabamento com massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado fino. As lajes
que ficarem aparentes também receberão acabamento com massa corrida.

PINTURA COM TINTA LÁTEX

Será executada aplicação manual de pintura látex em paredes internas e lajes, em duas
demâos. Após aplicação de selador e massa (X>rrida as superfícies que irão receber tinta látex com rolo.
pincel ou trincha, diluída em 20% de água. A primeira demâo servira como seladora em superfícies
pouco porosas. A segunda mão deverá ser aplicada pura, sendo que, entre uma demâo e outra deverão
ser observados Intervalos mínimo de 06 horas. As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das
latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentação dos
pigmentos e componentes mais densos.

PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

'  Será executada aplicação manual de pintura látex acrílica em paredes e lajes, em duas demâos.
As superfícies que irão receber tinta látex acrílica deverão ser secas, deverá ser aplicado uma ou duas
demâos de selador. Em seguida devera ser aplicada tinta látex acrílica com rolo, pincel ou trincha,
diluída em 20% de água. A primeira demão servira como seladora em superfícies pouco porosas. A
segunda mão em diante deverá ser aplicada pura, sendo que, entre uma demão e outra deverão ser
observados intervalos mínimo de 06 horas. As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das
latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentação dos
pigmentos e componentes mais densos.

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO
UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO.

Todas as esquadrias metálicas, levarão pintura esmalte fosco, duas demâos na cor definida no
projeto de arquitetura, sendo que antes desta pintura as esquadrias deverão ser previamente bem
limpas, e aplicado uma demâo de fundo anticorrosivo (cromato de zinco).
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PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE MADEIRA, INCLUSO UMA
DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR.

Todas as esquadrias de madeira levarão pintura esmalte fosco, duas demâos na cor definida no
projeto de arquitetura, sendo que antes desta pintura as esquadrias deverão ser previamente bem
limpas, e aplicado uma demâo de fundo preparador niveiador branco.

PINTURA COM TINTA PVA LÁTEX

Deverá ser aplicado duas demâos de tinta látex própria lajes devidamente emassadas, como
acabamento o mesmo deverá estar limpo, seco, isento de poeiras e nivelado.

sário deverá ser fornecido pela CONTRATADA.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

BARRAS DE APOIO INOX

As barras de apoio indicadas no projeto de esquadria, em conformidade com a NBR 9050
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. As portas dos l^nheiros
PNE receberão as barras em uma das faces conforme projeto. Estas barras serão metálicas de
diâmetro 3 5 cm instaladas na posição horizontal. Estes mesmos puxadores deverão ser aplicados nas
paredes das instalações sanitárias (como "barras") para portadores de necessidades especiais
atendendo a mesma NBR, em seu subitem de instalação sanitária.
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Figura 4. Bacia sanitária - Barras de apoio lateral de fundo
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LIMPEZA FINAL DA OBRA

Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e detritos que venham
a se acumular no local da obra, a mesma deverá ser entregue totalmente limpa e com as instalações
testadas e aprovadas pela fiscalização.

Os serviços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ ou projetos somente serão
considerados extraordinários quando autorizados pela fiscalização.

Mmson Mota Sá

Í/Eng-Civil
Crea-Ma 7167/D
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Bancos
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Maranhão
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Porcantagem

Cueto

Porcentagem Acumulado

Cuato Acumulado

Cronograma
Descrição
SERVIÇOS PRELMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

REVESTMENT08

COBERTURA

ESQUADRIAS

M8TALAÇÕES

MTALAÇÕES ELÉTRICAS

MSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

LOUÇAS. METAIS E ACESSÓRIOS

PINTURA

SERVIÇOS FINAIS

Físico e Financeiro

Total Por Etapa
100.0DK

2.391,06,
100,00%*
360,60,

100,00%'
4.569,60

100,00%

23.178,10,
100,00%'

11.341,44

100,00%

9.862,29,
100,00%'
4.692,91

100,00%

6.289,38,
100,00%*
1.549,86

100,00%

24.671,31

100,00%

850,09

Encargos Sociais
Desonerado:

Horisla: 85,68%

MeniaUsta: 49,33%

30 DIAS

100,00%
_2i391^
100.00%

360,09

100,00%

23.176,10

53.52%

5.289.38

100.00%

5.269.36

39,72%

31.217.23

39.72%

31.217,23

60 DIAS

100.00%

4.S69.60

46.48%

_4jSMj9^
100,00%
4.592,91

100,00%

24.671J1

43,05%

33A33.82

82,77%

85.051,05

90 dias:

100.00%

11.341.44

100.00%

1.549.86

100.00%

__^50j09
17,23%

13.541,39

100,0%

78.592,44

\%r
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La TAXA DEUJCRCUHEUUNBVtçAO:

19 TAXAD€INaO€NCiAOE»AOSTOS(PtS.COfífíNS«tSSí.

COMPOSIÇÃO DE BDI (%) = f(Constnição de Edifícios)
mM DISCRIMINAÇÃO 1

GRUPO: DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1 - Adminislração central

GRUPO: DIVERSOS

1- Seguro e Garantia
2- Risco

3- Despesas Unanceras

GRUPO: LUCRO

1 - Lucro bruto

GRUPO: TRIBUTOS

1- PIS

2- COFINS

3- ISSQN

4- CPRB

Total deste grupo =

Total deste grupo -

Total deste grupo =

Total deste grupo =

TOTAL-f(fómiula)-
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Encvgos Sociais Sobra a Máa de Obra:

1  COOMO OÍSC/NÇÂO 1 canoísm/uçAo StUDESOKi

HOfílSTÀ m 1 UÊNSAUSTA (%) HOnSTAfil 1 hfíNSAUSTAflíj 1
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SESI
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nCRA
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0.06%

D.sn

Ndo incide

o.m
10.93%

1SS«
',39%
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ESTÃO SENDO ADOTIkDOS OS PERCENTUAIS ABAIXO;
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49.60%
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HOMSTAS MENSALISTAS



BS ANGICAL

iw A«OUl'e^uRA e ENCSêNHARlA-

••"ASTClS - r^n /WmATS;



oooo

OQOO OiQ •» I□ I
o

■ construir

RET. DE PORTA/JANELA/BASC
E FÊCH. OESTES.

OEMOUÇAO

n  5

PLANTA BAIXA - LAYOUT

PLANTA BAIXA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

'''"'"^'MPLIAÇAO 00 UNIDADE BASICA DE SAUOE- POVOADO ANGICAL

ISCftlMINAÇAO:
PLANTA PADCA E LAVOÜT

REA DO TiRRCNO: IAREA CONfmifXOA [ASSUNTO
5

I 01/01
6



PffÉf£.T'JJ?4 D?

PASTOS BONS

-FOU-íAn®:
PROC.

RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - CNPJ 05.277.173/0001 -75
Av. Domingos Sertão, 100, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-mail: prefeitura_pastosbons<ShotmaiLconi

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: RFFORM\ DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RAIMUNDO LEÃO

GRANGEIRO

PASTOS BONS-MA
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INTRODUÇÃO

O presente projeto destina-se à orientação para Reforma do UBS RAIMUNDO LEÃO
GRANGEIRO, locaiizada no povoado Santa Fé. Pastos Bons - MA. O projeto contempla a reforma do
edifício e tem como objetivo propiciar aos funcionários e pacientes maior conforto e acesso à
infraestrutura necessária para atendimento.

ARQUITETURA

O PROJETO:

O Projeto de reforma, em sua concepção, buscou a elaboração de uma edificação simples e
racionalizada, atendendo aos critérios básicos para o funcionamento.

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a reforma do edifício hospitalar
compatível com a mão de obra e materiais facilmente encontrados no comércio, não necessitando de
mão-de-obra especializada. A premissa básica foi de criar uma linguagem arquitetônica que se
adaptasse as condições climáticas e culturais das diferentes regiões.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Quanto aos materiais utilizados, para as vedações optou-se pela alvenaria de tijolo furado
revestido e a estrutura em concreto armado. A parte da nova cobertura do edifício será em telha
fibrocimento ou similar em uma água, com estrutura do telhado em estrutura de madeira bem como a
cobertura dos boxes, banheiros. Para o revestimento do piso, especificou-se cerâmica resistente à^abrasâo, facilitando ainda a limpeza do local.

O revestimento intemo de áreas molhadas com cerâmica facilita a limpeza e visa reduzir os
problemas de execução e manutenção. As portas são especificadas em madeira pintada ou alumínio. A
maior parte das esquadrias é do tipo correr, em alumínio.

ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N'^5.296, de 2 de dezembro de 2004, a acessibilidade
é definida como "Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços,
mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos,
sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida".

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com dimensionamentos
adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como: terras de
apoio, equipamentos sanitários.
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Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê:

•  Rampa de acesso, que deve adequar-se â topografia do terreno escolhido;

•  Sanitários (feminino e masculino) para pessoas com deficiência;

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária específica para estes usuários, bem
como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada ambiente.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

ABhTT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do solo;
Código de Obras de Pastos Bons;

Código de Postura do município de Pastos Bons.
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MEMORIAL DESCRITIVO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

O Encarregado (Geral) auxiliará o Engenheiro (Residente ou não) na supervisão dos trabalhos
de construção. O elemento para ocupar o cargo deverá possuir experiência comprovada adquirida no
exercício de função idêntica, em obras de características semelhantes à contratada. Deverá possuir, no
mínimo, grau de escolaridade médio ou treinamento especializado.

Os encarregados de Forma, Armação, Concretagem, Alvenarias, Revestimentos, Instalações
etc. possuirão, obrigatoriamente, experiência adquirida no exercício de idênticas funções em obras de
características semelhantes â contratada.

O dimensionamento da equipe de encarregados ficará a cargo do CONSTRUTOR, de acordo
com o plano de construção previamente estabelecido. Os demais elementos da administração do
canteiro de obras, tais como almoxarifes. apontadores, vigias, etc., possuirão, obrigatoriamente,
experiência adquirida no exercido de Idênticas funções.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir do CONSTRUTOR a substituição de qualquer profissional do
canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como
hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro. A substituição do funcionário será
processada, no máximo 48 horas após a comunicação por escrito, da FISCALIZAÇÃO.

Os custos devem variar de obra-a-obra de acordo com o porte de cada CONTRATADA, sabendo
a mesma, qual a melhor composição para sua administração local, ficando a cargo de sua Inteira
responsabilidade arcar com os custos que excedam o mínimo exgido pela CONTRATANTE.

A Contratada deverá providenciar ainda o para o perfeito funcionamento e atendimento as
normas regulamentadoras todo e qualquer equipamento de Proteção Individual visando atenuar ou
neutralizar um possível agente agressivo contra o trabalhador. Deverá ainda se responsabilizar pelo
fomecimento do Vale Transporte e alimentação.
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SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Deverão ser afixadas em local bem visível, 01 (uma) placa indicativa da obra, em chapa metálica
com armação em madeira e pintura resistente a sol e chuva, medindol ,50x2,00m conforme modelo a
ser definido pela FISCALIZAÇÃO.

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Será demolidas as paredes de alvenaria de acordo projeto arquitetônico.

O revestimento e piso cerâmico da nova sala de espera será retirado .

Todo retxDco danificado será demolido

As instalações elétricas e hidrosanitária será recuperada

Serão removidas portas e Janelas danificadas sem reaproveitamento

Cobertura da varanda será removida.

PAREDES. FORROS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE VEDAÇÃO EM TUOLO CERÂMICO FURADO NA VERTICAL DE 9X19X39CM

Compreende a execução de alvenahas de vedação com tijolos ou blocos com tela armada para
dar maior resistência ao revestimento.

Para fins desta Especificação, serão considerados os seguintes tipos de alvenarias:

Figura 1. Alvenaria singela com blocos
ceiémicos 06 furos

Figura 2. Alvenaria dobrada com blocos cerâmicos
06 furos
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Juntas Amarradas:

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

Figura 3. Juntas Amarradas

COBERTURA

TELHA

O telhamento será executado com telha cerâmica, do tipo colonial, e estas nâo deverão

apresentar defeitos sistemáticos, tais com fissuras, esfoliações, quebras ou rebarbas.

As telhas deverão ser da mesma tonalidade em toda a área da cobertura e nâo

deverão apresentar distorções que venham a prejudicar o encaixe. Deverão apresentar na face inferior,
gravada em alto ou baixo relevo, a marca do fabricante e a sua procedência.

REVESTIMENTO

CHAPISCO DE PAREDES

DESCRIÇÃO

O chapisco é uma argamassa de cimento e areia (traço 1:3 em volume) que tem a finalidade de
melhorar a aderência entre a alvenaria e o emboço.

Chapisco grosso: Argamassa de traço 1.3, cimento Portiand e areia de granulometria grossa, â
qual se adiciona pedrisco selecionado, com diâmetro médio de 6mm.

Obs.: Sempre que possível, deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV, preferencialmente.
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Os serviços irtcluídos no serviço fornecimento dos materiais, preparo e aplicação do chapisco.

APLICAÇÃO

Em atvenarias de tijolos ou blocos de concreto ou cerâmicos de superfície de concreto para
recebimento posterior do emboço.

Em superfícies muito lisas ou pouco porosas que receberão gesso posteriormente (chapisco
rolado).

EXECUÇÃO

As paredes serão abundantemente molhadas, antes do início do chapisco. A aplicação do
chapisco será de baixo para cima em todos os parâmetros verticais das alvenarias e estruturas. As
dimensões estão discriminadas no projeto.

REBOCO INTERNO

DESCRIÇÃO

Camada de revestimento de acabamento com espessura máxima de 2,5mm feita com
argamassa de cimento, e areia (traço 1:6 em volume) para superfícies externas, internas e em laje.

Os serviços incluídos no serviço fornecimento dos materiais, preparo e aplicação do reboco.

APLICAÇÃO

Alvenarias de tijolos, blocos (concreto ou cerâmicos) e/ou superfícies lisas de concreto que
tenham recebido chapisco com exceção dos revestimentos internos das platibandas acima das
coberturas

EXECUÇÃO

A superfície deve receber aspersâo com água para remoção de poeira e umedecimento da base.
Dosar os materiais da mescla a seco. A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira
ou PVC, em camada uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser aplicada, num
movimento rápido de baixo para cima.

Se o trabalho for executado em etapas, fazer corte à 45 graus (chanfrado) para emenda do pano
subsequente. Devem ser executadas arestas bem definidas, vivas, deixando à vista a aresta da
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°  ̂ nao pode ser

Recomenda-se riscar os cantos entre paredes e forro antes da secagem Deve serexecutado no
mfnímo 7 dias após aplicação do emboço e após a colocação dos marcos, peitoris etc

REBOCO EXTERNO - IDEM O

Nesse serviço estão incluídos os revestimentos internos das plat.t)andas acima das coberturas e
todos os perímetros que não receberão revestimento cerâmico. cooerturas e

^ EMBOÇO
DESCRIÇÃO

E a camada do revestimento que tem a função de regularizar a parede isto é tomar sua
superfície plana e vertical, aplicado sobre chapisco. É o emboço é a base para assentamento do

^ o trabalho do ladriiheiro, A espessura do emboço é da ordem de 1 a 2 cmparedes e tetos internos. Para paredes extemas pode ter espessuras maiores, pois nesses casos'
como as paredes são mais altas, as irregularidades são maiores.

DnM executado emboço para recebimento de revestimento cerâmico, no trago 16 de cimentoPortiand composto CP II F, areia média úmida com taxa de inchamento Para o preparo da argamassa é
consderado um volume de água equivalente à 25% sobre a massa de Ltírials se os se^do
rrdtríâo^ ° - -urd^

Para o preparo da argamassa é Inicialmente feita uma mistura a seco de areia cimento e cal

adeZi^en"^"' adicionada água aos poucos, misturando com ferramenta'adequada, enxada ou colher de pedreiro, até obter uma massa homogênea e livre de grumos,

auxiNn H ^ ® espessura 2 cm e executado com
awÕLadàri^me' T® "h
mves r tr argamassa nos cantos superiores da parede a serrevestida^ Fixa-se primeiro a talisca superior, com distância entre sua superfície e a parede de

onmílr T V'® P'™°' '^l«es abaixo da
no oura :Lnto ° talisoamentono outra «nto da parede. Em seguida, com auxilio de uma linha, fbram-se taliscas Intermediárias entre

e raraolrliT r " ^ ^ - '"slsestarão com suas faces aprumadas, isto é, no mesmo plano vertical.

taliscamenío, preenchem-se com argamassa no sentido vertical os espaços entre as
taliscas. A argamassa deve ser aplicada comprimindo-a contra a parede com a colher de pedreiro. Com
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isso, formam-se guias ou mestras verticais em toda a parede, que servirão de base para o
preenchimento do emboço.

Depois de feitas as guias, as taliscas devem ser retiradas. Com a parede previamente molhada,
preenche-se a área entre as duas guias lançando-se a argamassa na parede, com a colher de pedreiro,
vigorosamente, a uma distância de aproximadamente 80 cm, de forma semelhante ao feito para o
chapisco, de baixo para cima (essa operação é chamada também de "chapar a massa). Após o
lançamento, comprime-se a argamassa na parede com a colher de pedreiro, para melhor fixá-la na
parede e retirar bolhas de ar atrasadas de lançamento.

Após o preenchimento de uma pequena área entre duas guias, apóia-se uma régua nas mesmas
e raspa-se a superfície preenchida de baixo para cima. em movimentos de zigue zague, retirando-se o
excesso de argamassa e fazendo com que toda a área fique com a superfície plana e aprumada. A
superfície deverá apresentar acabamento áspero.

Recomenda-se a aplicação do emboço apenas após 24 horas da execução do chapisco.

NORMAS

NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais - preparo, aplicação
e manutenção.

REVESTIMENTO CERÂMICO

Será executado revestimento em cerâmica 35x35cm com nível de resistência PEI maior ou igual
a 3. Serão assentados com argamassa pré-fabhcada nos locais conforme especificado em detalhes do
projeto arquitetônico.

Os revestimentos deverão ser devidamente aprumados e ter boa concordância com tetos e
paredes. O rejuntamento será executado com argamassa pré-fabricada para rejunte na cor compatível
com a da cerâmica.
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PAVIMENTAÇÃO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA - REGULARIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

Este serviço será executado sobre o lastro de concreto, com argamassa 1 ;4(cimento e areia
média) preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 3001^.

EXECUÇÃO

^  Limpar a base, incluindo lavar e molhar, nâo deixando resquícios de sujeiras ou poeiras que
possam vir a interferir na qualidade do produto final.

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.

PISO CERÂMICO 45X45 ANTIDERRAPANTE

Seiê executado revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45 x 45 cm
liso, 45 X 45 cm e antiderrapantes, conforme especificado em projeto arquitetônico.

Sobre o lastro de concreto será aplicada argamassa colante. Para espalhamento da argama^
utiliza-se desempenadeira com um lado liso e outro dentado, com dentes de 3 a 4mm de altura. Com o
lado liso, espalha-se uma camada de 3 a 4mm de argamassa em mais ou menos 2,00 m^ de área,
sobre o contrapiso. Em seguida, retira-se o excesso de argamassa com o lado dentado e aplica-se
então a cerâmica.

A argamassa da camada de regularização será "apertada" firmemente com a colher e, depois,
sarrafeada. Entende-se por "apertar" como sendo a ação que visa reduzir os vazios preenchidos de
água, implicando na redução das possibilidades da retração e conseqüente estabilidade do piso.

Após terem sido distribuídas sobre a área pavimentada, as cerâmicas serão batidas com auxílio
de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a finalidade de garantir a perfeita
aderência com a argamassa colante, substituindo-se aquelas que denotarem pouca segurança.
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Nos planos ligeiramente inclinados, não serão toleradas diferenças de declividade em relação â
prefixada ou flechas de abaulamento superiores a 1,0 cm em 5,0 m, ou seja, 0,2%.

As cerâmicas não poderão ser justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas serão corridas e
rigorosamente alinhadas, com espessura de 5mm ou 3mm com a utiiizaçâo de espaçador piástico
especifico.

As juntas serão, iniclaimente, escovadas e umedecidos, após o que receberão a argamassa de
rejuntamento.

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida cuidadosa limpeza

da pavimentação.

PISO CIMENTADO

A pavimentação será piso cimentado, conforme projeto no traço 1:3, pavimentação deverá
apresentar uma superfície lisa e devidamente nivelada obedecendo aos caimentos mínimos de projeto.

ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA DE LEI IVMCIÇA REGIONAL DE PRIIVEIRA, COM ADUELA E ALIZAR.

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, isenta de carunchos ou brocas. A

madeira deve estar bem seca. Os marcos e aiisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio
de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.

As ferragens deverão ser de latâo ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes
aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar com folga o peso das portas

e o regime de trabalho que venfiam a ser submetidas.

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serão colocados puxadores
especiais, no lado interno e uma proteção na parte inferior em chapa metálica (bate-macas em aço
inoxidável).

Todas as madeiras a serem empregadas deverão ser tratadas previamente com anti-cupinicidas.

PORTÃO PARA PEDESTRES EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE

ARAME GALVANIZADO.

Será executada um portão para entrada de pessoas na parte frontal da escola.

Ele será composto por portão em barras de ferro retangular chata e tela de arame galvanizado,
fio 8 bwg, malha quadrada 5x5cm, inclusive cadeado. Pintura
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LOUCAS E METAIS

LOUÇAS

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das cutas e dos
lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca. As cubas das bancadas de
granito dos banheiros serão oval de embutir em louça branca 35x50cm. No PNE será instalado lavatório
de louça branca suspenso com terra de apoio lateral conforme norma NBR 9050.

^  Na cozinha será instalada cuba de embutir em aço inoxidável confoime especificação em projeto
Iferquitetônico. Deverá ser quadrada com todos os equipamentos, inclusive sifão, válvula e engate
flexível.

Vasos sanitários que deverão ser instalados serão do tipo caixa acoplada com tampa e
acessórios.

Deverá ser instalada bacia sanitária apropriada para PNE em louça branca com válvula de
descarga e 02 barras de inox para apoio ao lado de cada vaso sanitário, conforme projeto aquiteíônico

O tanque será em mármore sintético cor clara, modelo cuba e esfregador conforme projeto
anexo.

METAIS

Serão fornecidas e instaladas torneiras de mesa cromada para lavatório. Serão instaladas ainda
abaixo das bancadas torneiras destinadas a limpeza dos ambientes conforme projeto de instalações
' hidráulicas. Tomeiras de jardim serão instaladas na lixeira e na área externa conforme projeto.

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das tomeiras, das válvulas de descarga e
das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam de marcas difundidas
em todo território nacional.

Deverá ser Instalada na bancada de granito torneira de pressão cromada para cada pia do
banheiro. Deverá ser executado nos banheiros acima da bancada de granito espelho conforme projeto
de arquitetura, checar pranchas dos tenheiros. Deverão ser fixadas cubas de louça branca oval, com
massa colante apropriada, nas bancadas de granito.

Deverão ser fornecidos e instalados registros de pressão com canopla cromada para os
chuveiros e registros de gaveta bruto para isolar os ramais de abastecimento e cavalete da caixa dágua
conforme projetos anexos.

Serão adotadas válvulas de descarga de 1.1/2" em metal com acabamento cromado apenas nos
banheiros para portadores de necessidades especiais.



PRfCÉ.TL.-Pâ Tf

PASTOS BONS

l.rOLHAN=>:

PROC.

RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS -CNPJ 05.277.173/0001-75
Av. Domingos Sertão, 100, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-mail; prefeitura_pastosbons®hotmail.com

INSTALAÇÕES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

No projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição geral das luminárias, pontos de
força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi
considerado em iDaixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local.

Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima
^^mtssivel considerando a distância aproximada de 40 metros do quadro geral de baixa tensão até a
^buoestaçâo em poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão ser redimensonados.

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos,
conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a
facilidade de manutenção e durabilidade.

Os alimentadores foram dimensionados com tjase no critério de queda de tensão máxima
admissível considerando a distância entre os quadros de distribuição e o QGBT, definidas pelo layout
apresentado. Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de atta
sensibilidade para garantira segurança.

As tomadas para ligação de computadores terão circuito exclusivo, para assegurara estabilidade
de energia.

^  As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de eneigia como
fluorescentes, reatores eletrônicos de alta eficiência, aito fator de potência e baixa taxa de distorção

l iarmônica. O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções, sempre no sentido das
janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo
do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de
energia.

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição, e firmemente ligados à
estrutura de suporte e aos res|Dectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente
satisfâtório e de boa aparência

Todo equipamento será preso firmemente no local que deve ser instalado, prevendo-se meio de
fixação ou suspensão condizentes com a natureza do suporte e com o peso e dimensões do
equipamento considerado.
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As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serão protegidas contra
contatos acidentais seja por um invólucro protetor, seja pela colocação fora do alcance normal de
pessoas não qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que em operação normal possam produzir faíscas, centelhas,
chamas ou partículas de metal em fusão, deverão possuir uma separação incombustível protetora, ou
ser efetivamente separado de todo o material facilmente combustível.

Só serão empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que
satisfaçam as normas da ABNT que lhe sejam aplicáveis.

^  Em lugares úmidos ou normalmente molhados, nos expostos às intempéries, onde o material
possa sofrer a ação deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela
natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer incêndios ou explosões, e onde possam os
materiais ficar submetidos às temperaturas excessivas, será usado materiais adequados e destinados
especialmente a essa finalidade.

Os eletrodutos empregados neste projeto serão de PVC flexível e rígido não propagante de
chamas que oferece proteção mecânica para fios e cabos em instalações elétricas embutidas de baixa
tensão.

Os condutos serão aplicados acima do forro, embutidos na alvenaria e lajes ou sob o piso da
edificação

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o paramento da alvenaria - de modo a não
k resultar excessiva profundidade depois de concluído o revestimento - e serão niveladas e aprumadas.
W As alturas das caixas em relação ao piso acabado serão as seguintes (tomadas do bordo inferior da

cai)ra):

Tomadas taixas: 0,30m

Interruptores, tomadas médias: 1,10m

Tomadas altas e arandelas: 2,20m

As caixas de interruptores, quando próximas de alisares, serão localizadas a, sempre que
possível, no mínimo, lOcm desses alisares.
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PINTURA

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

Previamente a pintura das paredes externas e intemas, os revestimentos deverão ser lixados,
limpos até apresentarem uma superfície uniforme livre de partículas e recet?erâo uma demão de selador
de base acrílica.

APLICAÇÃO E LIXANENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.

h  As paredes internas nas áreas sem revestimento ou acima da faixa de cerâmica de 10x10 até o
teto receberão acabamento com massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado fino. As lajes
que ficarem aparentes também receberão acabamento com massa corrida.

PINTURA COM TINTA LÁTEX

Será executada aplicação manual de pintura látex em paredes internas e lajes, em duas
demâos. Após aplicação de selador e massa corrida as superfícies que irão receber tinta látex com rolo,
pincel ou trincha, diluída em 20% de água. A primeira demão servira como seladora em superfícies
pouco porosas. A segunda mão deverá ser aplicada pura, sendo que, entre uma demão e outra deverão
ser observados intervatos mínimo de 06 horas. As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das
latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentação dos
pigmentos e componentes mais densos.

PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

Será executada aplicação manual de pintura látex acrílica em paredes e lajes, em duas demãos.
As superfícies que irão receber tinta látex acrílica deverão ser secas, deverá ser aplicado uma ou duas
demâos de selador. Em seguida devera ser aplicada tinta látex acrílica com rolo, pincel ou trincha,
diluída em 20% de água. A primeira demão servira como seladora em superfícies pouco porosas. A
segunda mão em diante deverá ser aplicada pura, sendo que, entre uma demão e outra deverão ser
observados intervalos mínimo de 06 horas. As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das
latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentação dos
pigmentos e componentes mais densos

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE NETÁLICA, INCLUSO
UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO.

Todas as esquadrias metálicas, levarão pintura esmalte fosco, duas demâos na cor definida no
projeto de arquitetura, sendo que antes desta pintura as esquadrias deverão ser previamente bem
limpas, e aplicado uma demão de fundo anticorrosivo (cromato de zinco).
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PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE MADEIRA, INCLUSO UMA
DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR.

Todas as esquadrías de madeira levarão pintura esmalte fosco, duas demãos na cor definida no
projeto de arquitetura, sendo que antes desta pintura as esquadrías deverão ser previamente bem
limpas, e aplicado uma demâo de fundo preparador nivelador branco.

PINTURA COM TINTA PVA LÁTEX

Deverá ser aplicado duas demãos de tinta látex própria lajes devidamente emassadas, como
^cabameníc o mesmo deverá estar limpo, seco, isento de poeiras e nivelado.

sário deverá ser fornecido pela CONTRATADA.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

BARRAS DE APOIO INOX

As tJarras de apoio indicadas no projeto de esquadria, em conformidade com a NBR 9050
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. As portas dos banheiros
PNE receberão as barras em uma das faces conforme projeto. Estas barras serão metálicas de
diâmetro 3,5 cm instaladas na posição horizontal. Estes mesmos puxadores deverão ser aplicados nas
paredes das instalações sanitárias (como "barras") para portadores de necessidades especiais
atendendo a mesma NBR, em seu subitem de instalação sanitária.
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Figura 4. Bacia sanitária - Barras de apoio lateral de fundo
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LIMPEZA FINAL DA OBRA

Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e detritos que venham
a se acumular no local da obra, a mesma deveiá ser entregue totalmente limpa e com as Instalações
testadas e aprovadas pela fiscalização.

Os serviços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ ou projetos somente serão
considerados extraordinários quando autorizados pela fiscalização.

M^on Mota Sá
\^ng' Civil

Crea-Ma "^lóT/D
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7 INSTALAÇÕES 6566.79 7.11%
r.i INTALAÇÕSS ELÉTRICAS A11151 451%
T.1.1 632 OftSE RmoAd da perl0 da inumiplar carri tapsaiçAo do rMamjplar a lacBo N 6 7S66 60J0 66650 0.71%
7.1.2 676 OftSE Ra%*io da pcMc da Im 2. vn luto ou psadn N 6 67Ji 64.67 607,43 0.80%
7.1.3 628 ORSE R»ás4e da pene d* lanwia com raeoaiçAú da tomada a da iatte m 6 06.80 106.12 StO.60 0.6i%
7.1.4 101646 SMAPI OUAOROOE MEDIÇÃO GERAL 06 ENER6MPFRA 1 MEDIDORDE UN 1 lasjs 164J6 18456 0.16%

SOBREPOR • FOFVecBIENTO E MSTALAÇAO. AF.1Q9Q20
7.1.8 61626 SINAR CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO. 2,5 MM*. ANTLCHAMA 451X780 V. M 200 6,74 63450 1,11%

PARA PRCUrrOS imiMAS • FORNECIMENTO £ INSTALAÇAo.
AP.12/WtS

7.1.6 67611 dMAR LAWPADA COMPACTA FLUORESCBVTE DE 15 W, BASE E27 - UN 6 tato 23J7 14152 117%
FORNECIMENTO E 64STALAÇAQ. AF.02/20»

7.1.7 67863 SMAPI LUNIKARIA tipo PLAFON. 06 SOBREPOR, COM 1 LAMPM)AL60 06 12N3 UN 20 68.61 4436 66750 1.08%
W, $6M REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAçAO. AF_fiV2O30

7.1.B 62000 SI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÚOULC), ZFtT 10 A MCLUWDO SUPORTE UN 6 20.76 26.67 166.U 0.18%
£ PLACA • FORNECiUENTO £ 64STALAÇAO. AF_l220tS

7.1.6 62028 8IH4R INTERRUPTOR 6RIPLE8 (i MÓDULO) COM 2 TOMADAS OE EIMUTR 2R»T UN a 4» 61.63 16456 0,22%
19 A |NCLU|NOOSlSORTEEF5J£A-FORNEaMENTOEP4STNJ^CAO.
AF.12/201S

72 INSTALAÇÕES HITROSSAHrTARlAS 156454 254%
72.1 12637 ORSE Lar^exa da rom atéSmS ua 1 306.00 S76.0D 37650 0,44%
72.2 1660 OASE ftav«4o de pomo de aagoie âpo 1 ipi 6 33.76 42.22 21f,tO 058%
72.3 1861 OftSÊ ftMaAo de porMú da esgoto tipo 2 • Raw. 01 ga 2 71.04 66.B 17750 051 %
724 l662 0ftâE AMsáa de fsvtfo da sagoto I^o 3 • Ro». Ot im 2 107.60 134.37 286.74 052%
72S 1201 OftSE Re^Mâo de porto de A»#e tfpo 2 m 10 6B.17 66.21 362.19 1.01 %
6 LOUÇAS. lETA» C ACESSÔmoS 156*54 454%
6.1 100646 SMAR ASSENTO SANTTARIO CCNNCNCKMM.• FORTCCMENTD E teTMACAD. UN 3 63.10 41J7 161.11 0.18%

AF_01/21K20
62 63368 6IMAPI BANCADA QRANrrO C84ZA 50 X 60 CM. INCL. CUBA DE EMBUTTt OVAL UN 4 473^ S01.SS 256852 261 %

LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VALNLIA METAL CROM4DO, SFAO FLEXfVSL
PVC. ENGATE 30 CM flfOlCL PLASTICO E TORNEmA CROMAOA DE
MESA PADRAO popular - F0R7CC. E IN6TALAÇAO. AF.61(2026

62 66846 864API KJT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROUAOO. 6 PCCAS. UN 3 1«7<30 266.12 62756 0.74%
MCLuao nxAçAo. «p .ofjo»
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M HtUSMAPI sifAoooTvoFiEMvcLaiPvci xi.in-FamecMamE UH S •41 12JS ' '8140 "' 0,87%
INSTALACAa AF.DUZISO

Li aaausMAn SiFAOOQTIPO&AHRAFACOPOainci.fM X l.l/T-FORMECEenOE LM s njs 214S I074B 0,13%
IMSTALAÇAO. *f_Bl'TOO

U awiesiNAPi TORNEIRA CROMAOA TXBO MÚICI. OE MREOE. IIJXAJ 3m: PARAPW DE tM s SS.M 10743 SST.IS 0,89%

COZINHA. PADRAO «^1)0 - FGRNECOieiro E MSTALACAZ). AF.OIQO»

1 PINTURA 1741148 21.13%
«.1 «»«aSSMAPI APUCAÇAo de Fll«0 SELADOR ACMlICO EM PAREDES. UMA DEMAO. m" Tnss 1.T1 2.13 i.Ms.m i.n%

AF.oeizot'

«J «tmSSINAPI APUCAÇAO E LIXAMENTD DE MASSA lATEX EM PAREDES. UMA DEMAO. nf SSM 7.« SS1 «201,«2 S.17%

AF.BSIZOM
«i ■BisrSMAPI AFÚCACAO MANUAL DE PWTURA CCU TINTA LATEX PVA » PAREDES, nf SSM 1044 1242 74274B 0.08%

DUAS DEMAOS. AF.OeiJOtA
M «MSSMAPI AFUCAÇAO MAMJAL de PP4TURA COM TINTA LATEX ACRlLICA EM «• 1SU 11,SI KSI 2409.78 343%

PMtEDES DUASOEMAOS AF dODOIA
«.S 1CZ<S< SMM PINTURA OE PISO COM TKTA ACRLJCA ARJCADAO MANUAU 2 DBiAOS. n* ao lUB 1T47 smio 0.81 %

INCLUSO fUNDOniEPARADOR. AF.OSOim
11 FORROS 1240948 14,70%
mi «em stwpi FORRO EM RE6UAS OE PUC. FRISADO. PARA AUSiaiTES RESBENCIAB. ep MU St.lS 9040 1148949 13.82%

INCLÜSREESTRUTUHAOEFIXAÇAO. AF 0SI20IT P
1U aet2i sMepi ACABAMarroS para forro (ROOAFORRO EM ferfl metAuco e M 75 RT1 I2.1S B08.7S 1,08%

plAsticov afjbiziiit
11 serviços finÍÃis «SUS 040%
11.1 esjTsewpi LIMPEZA FINAL DA OSRA np IMS 241 241 40340 8.50%
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Obra

REFORMA UBS RAIMUNDO LEAO 6RAN6EIRO

Endereço

POVOADO SANTA FE. PASTOS BONS . MA

poítcm nf .

PASTOS BONSi

Bancos

SINAPI-06/2021 -

Maranhio

ORSE •04/2021-

Sergipe

SEINFRA-027-Cear*

Porcentagan

Custo

Porcentagem /^cumulado

Custe /^cumulado

Cronograma Fisíco <
OeaerlçSo
SERVIÇOS PRELIMINARES

DEHOUÇÔES E RETIRADAS

REVESTIMENTOS

COBERTURA

pavmiientaçAd

ESQUAORIAS

INSTALAÇÕES

SITALAÇOES ELÉTRICAS

WSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

PINTURA

FORROS

Financeiro

SERVIÇOS FINAIS

Total Por Etapa
100.00%

2J11.56_
1O0«l%'
293,00

100J)0%'
2.056.00

100,00%

15.709,80_
100.00%'
15.197,01

100.00%

7.409.64

100,00%

5.995,7S_
100,00%'
A111.21

100,00%

1.804.54,
100.00%'
3S24.24

100,00%

17.815.45

100,00%

12484,38

10040%
483.58

Encargos Sociais
Desonerado:

Horista:

85.68%

Manaailsta:

4843%

30 DIAS

100,00%

100,00%

283,08

100,00%
15.70840

31,43%
1404,54

10040%
1484,54

23,86%

20.198,98

23.86%

20.198.98

60 DIAS

100,00%

2,866,00

100,00%

15,197,61

68,57%

4.11141

100,00%

4.111,21

100,00%
J7415|45
100,00%

12494,39

62.13%

5247446

8649%

72,57344
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REFORMA DA UBS RAIMUNDO LEAO GRANGERO - POVOADO
SANTA FÉ • PASTOS BONS - MA

.FOLHA
! PROC. 7P
RUBRICA:

Bancos

SINAPI - 06/2021 - Maranhão

ORSE - 04/2021 ■ Sergipe

Encargos Sociais
Desor>erado:

Horísta: 85,68%
Mensalista: 49,33%

PÀStÓSBONSi

vuoftesceao/PofinpooeoBM

YWMOfiAA

ConefuçSa dn EfPfríOê

Ccnstn/çée dt AotfovW 9 femjiw
Conaín/çéo 09 AedM *
CoWg 09 £ê93to 9 Coos/tvçú0B Cú/mktías
Conetfuçáo 9 Utnat9ffféQ 09 Esftipitp # Be*s <to
O^fítíujíçéfída EwgtofiUnM

Otns PoTÈjárias, /^hrtUrms 9 PIuvlõís

F6fTi9^rmrn 09 KhÍ9f*«Í9 9 Equ^tmtnlof

Afúnnjl9i«à9i*0lbiví^90afiancitaub0oSDIdê9kbimBGiimr9é9obn&da*, dbMmbMrsulMMeonDpaMa

UHb a(1*AC«S4/?-»G),(1*l)F).(1«l.)]/(1-l)) -1

4C- rAXaOEAOWIWSnUcao CENTRAL'

S« TAXADESeeVftO&

Ra TAXA DE RKCOS.

e- TAXAOEQMANTUS;

OFa TAXA OE DESPESAS EMANCEIUS;

i- rAXADEWCKOfíEUUNBlAçAa

Ia TAXA OE INCIDÊNCIA OEIMOSTOS (PS, CONFmS a

COMPOSIÇÃO DE BDl (%) ̂ f(Constniçào de Edifícios)
flEM DISCRIMINAÇÃO (

GRUPO: DESPESAS ADMINISTRATIVAS
1 - Administração central

GRUPO: DIVERSOS

1- Seguro e Garantia

2- Risco

3- Despesas financeiras

GRUPO: LUCRO

1- Lucro bnjto

GRUPO: TRIBUTOS

1-PIS

2- COFINS

3- ISSQN

4- CPRB

Total deste grupo =

Total deste grupo >

Total deste grupo =

Total deste gnipo =

TOTAL «f(f6rmula)i
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PLANTA BAIXA

UNIDADE BASICA DE SAÚDE

FACHADA

nl-ll ■ -1.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

PROJETO ARQUITETÔNICO

I ESCALA PU01 I t|TüI^~

LOCAU

POVOADO SANTA FÈ - PASTOS BONS/MA

UNIDADE BASICA DE SAÚDE
RAIMUNDO LEAO GRANGEIRO

1/100 I PUNTA BAIXA " MSrOSMNSl MArsÕN*MOTA SA CREA-MA 7167/0



PROPONENTE : PREFEmjRA MUNICPAL OE PASTOS BONS - MA

OBRA: REFORMA DE UNDADE BASKA DE SAÚDE

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 8S,Et^HORA) 4S.33%(MES) COM B. D. I' 25,00%.
Base de PREÇOS: SMAPI05/2021, ORSE 04^121. DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS

pRoc.

Rubriíx-^"^:^

Encargos Sod^ Sobre a Mio de Obra:

CDOUO

1

DÊSCHIÇÃO
COMDéSONÍfíAÇAO

HOfaSTA l%l 1 UENSAUSTA

NSS

SESI

SEMI

nCRA

SEBRAE

SalMo EBlOfio

Segura Contra AaiMss de Irstialic

FSTS

SECDNCI

nao IncidE

NáoIncidB

Ü.S7%

s.m

FlepiHKO SonuBl Rminenita

Fenados

Auidlo - EnfemidadB

IS-SalUo

Uco^: PatanMade

Falas JusUflGadas

■XasdsCluna

Audfci AddanMa de TnbaPo

FRlasSozid»

iSalido Matanddade

NaoMde

N» Incide

0,671

s,m

0,06%
0,S6%

Ndo indde

0.061
10.93%

.56%
Nh Incide

.06%
10.93%

0.03%

□qiòsItD Rescnifl Sari JusU Causa
Meidzacio Adcional
Total

Remadicia de Gnno A sare Aulso

18.
'.39%

19.21%
115.(6%

UGbamDS as TaOelas SWan de tisumos e de Couodsigàn do tte COM DESONERAÇÃO
ESTÃO SENDO ADOTADOS OS PERCENTUAIS ABAIXO:

%i)osGnioos I STofaldeEncvmSodMSoInaMáoile
17,80*
49,80*
8.8S*
9,23*

MENSAUSTAS

I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS -CNPJ 05.277.173/0001-75
Av. Domingos Sertão, 100, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-mail: prefeitura_pastosbons@hotmail.com

MEMORIAL DESCRmVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBR-A: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIO BARBOSA

PASTOS BONS-MA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - CNPJ 05.277.173/0001 -75
Av. Domingos Sertão, 100, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-mail; prefeitura_pastosbons@hotmail.com

INTRODUÇÃO

O presente projeto destina-se à orientação para Reforma do UBS ANTÔNIO BARBOSA,
localizada no povoado Mosquito, Pastos Bons - MA. O projeto contempla a reforma do edifício e tem
como olcjetivo propiciar aos funcionários e pacientes maior conforto e acesso à infraestrutura necessária
para atendimento.

ARQUITETURA

^ PROJETO:
PARTIDO ARQUITETÔNICO:

O Projeto de reforma, em sua concepção, buscou a elaboração de uma edificação simples e
racionalizada, atendendo aos critérios básicos para o funcionamento.

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a reforma do edifício hospitalar
compatível com a mão de obra e materiais facilmente encontrados no comércio, não necessitando de
mão-de-obra especializada. A premissa básica foi de criar uma linguagem arquitetônica que se
adaptasse as condições climáticas e culturais das diferentes regiões.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Quanto aos materiais utilizados, para as vedações optou-se pela alvenaria de tijolo furado
revestido e a estrutura em concreto armado. A parte da nova cotertura do edifício ^rá em telha

^brocimento ou similar em uma água, com estrutura do telhado em estrutura de madeira bem como a
®obertura dos boxes, banheiros. Para o revestimento do piso, especificou-se cerâmica resistente à

abrasâo, facilitando ainda a limpeza do local.

O revestimento interno de áreas molhadas com cerâmica facilita a limpeza e visa reduzir os
problemas de execução e manutenção. As portas são especificadas em madeira pintada ou alumínio. A
maior parte das esquadrias é do tipo correr, em alumínio.

ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N''5.296, de 2 de dezembro de 2004, a acessibilidade
é definida como "Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços,
mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos,
sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida".

O projeto aixjuitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com dimensionamentos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - CNPJ OS.277.173/0001 -75
Av. Domingos Sertão, 100, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-mail; prefeitura_pastosbons@iiotmail.com

adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como; tjarras de
apoio, equipamentos sanitários.

Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê;

• Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido;

•  Sanitários (feminino e masculino) para pessoas com deficiência;

^  Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária específica para estes usuários, tjem
Pomo barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada ambiente.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do solo;
Código de Obras de Pastos Bons,
Código de Postura do município de Pastos Bons.
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MEMORIAL DESCRITIVO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

O Encarregado (Gerai) auxiliará o Engenheiro (Residente ou não) na supervisão dos trabalhos
de construção. O elemento para ocupar o cargo deverá possuir experiência comprovada adquirida no

^^xercício de função idêntica, em obras de características semelhantes â contratada. Deverá possuir, no
Wí.inimo, grau de escolaridade médio ou treinamento especializado.

Os encarregados de Forma, Armação, Concretagem, Alvenarias, Revestimentos, Instalações
etc. possuirão, obrigatoriamente, experiência adquirida no exercício de idênticas funções em obras de
características semelhantes â contratada.

O dimensionamento da equipe de encarregados ficará a cargo do CONSTRUTOR, de acordo
com o plano de construção previamente estabelecido. Os demais elementos da administração do
canteiro de obras, tais como almoxarifes, apontadores, vigias, etc., possuirão, obrigatoriamente,
experiência adquirida no exercício de idênticas funções.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir do CONSTRUTOR a substituição de qualquer profissional do
canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como
hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro. A substituição do funcionário será
processada, no máximo 48 horas após a comunicação por escrito, da FISCALIZAÇÃO.

Os custos devem variar de obra-a-obta de acordo com o porte de cada CONTRATADA, sabendo
a mesma, qual a melhor composição para sua administração locai, ficando a cargo de sua inteira
responsabilidade arcar com os custos que excedam o mínimo exigido pela CONTRATANTE.

A Contratada deverá providenciar ainda o para o perfeito funcionamento e atendimento as
normas regulamentadoras lodo e qualquer equipamento de Proteção individual visando atenuar ou
neutralizar um possível agente agressivo contra o trabalhador. Deverá ainda se responsabilizar pelo
fomecimento do Vale Transporte e alimentação.
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SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Deverão ser afixadas em local bem visível, 01 (uma) placa indicativa da obra, em chapa metálica
com armação em madeira e pintura resistente a sol e chuva, medindo1,50x2,00m conforme modelo a

ser definido pela FISCALIZAÇÃO.

^  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Será demolidas as paredes de alvenaria de acordo projeto arquitetônico.

O revestimento e piso cerâmico da nova sala de espera será retirado .

Todo reboco danificado será demolido

As instalações elétricas e hidrosanitária será recuperada.

Serão removidas portas e Janelas danificadas sem reaproveitamento

Cobertura da varanda será removida.

P  PAREDES. FORROS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE VEDAÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO NA VERTICAL DE 9X19X39CM

Compreende a execução de aívenarias de vedação com tijolos ou blocos com tela armada para
dar maior resistência ao revestimento.

Para fins desta Especificação, serão considerados os seguintes tipos de aívenarias:

Figura 1. Alvenaria singela com blocos
cerâmicos 06 furos

Figura 2. Alvenaria dobrada com blocos cerâmicos

06 furos
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Juntas Amarradas:

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

Figura 3. Juntas Amarradas

COBERTURA

TELHA

O telhamento será executado com telha cerâmica, do tipo colonial, e estas não deverão
apresentar defeitos sistemáticos, tais com fissuras, esfoliações, quebras ou rebarbas.

As telhas deverão ser da mesma tonalidade em toda a área da cobertura e não
deverão apresentar distorções que venham a prejudicar o encaixe. Deverão apresentar na face inferior,

^pavada em alto ou baixo relevo, a marca do fabricante e a sua procedência.

REVESTIMENTO

CHAPISCO DE PAREDES

DESCRIÇÃO

O chapisco é uma argamassa de cimento e areia (traço 1:3 em volume) que tem a finalidade de
melhorara aderência entre a alvenaria e o emboço,

Chapisco grosso: Argamassa de traço 1:3, cimento Portiand e areia de granulometria grossa, â
qual se adiciona pedrisco selecionado, com diâmetro médio de 6mm.

Obs. • Sempre que possível, deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV, preferencialmente.
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Os serviços incluídos no serviço fornecimento dos materiais, preparo e aplicação do chapisco.

APLICAÇÃO

Em alvenarias de tijolos ou blocos de concreto ou cerâmicos de superfície de concreto para
recebimento posterior do emboço.

Em superfícies muito lisas ou pouco porosas que recebe^o gesso posteriormente (chapisco
rolado).

^  EXECUÇÃO

As paredes serão abundantemente molhadas, antes do inicio do chapisco. A aplicação do
chapisco será de baixo para cima em todos os parâmetros verticais das alvenarias e estruturas. As
dimensões estão discriminadas no projeto.

REBOCO INTERNO

DESCRIÇÃO

Camada de revestimento de acabamento com espessura máxima de 2,5mm feita com
argamassa de cimento, e areia (traço 1:6 em volume) para superfícies externas, internas e em laje.

^  Os serviços incluídos no serviço fornecimento dos materiais, preparo e aplicação do reboco.
APLICAÇÃO

Alvenarias de tijolos, blocos (concreto ou cerâmicos) e/ou superfícies lisas de concreto que
tenham recebido chapisco cxim exceção dos revestimentos internos das platibandas acima das
col^erturas

EXECUÇÃO

A superfície deve recet^er aspersâo com água para remoção de poeira e umedecimento da base.
Dosar os materiais da mescla a seco. A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira
ou PVC, em camada uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser aplicada, num
movimento rápido de baixo para cima.

Se o trabalho for executado em etapas, fazer corte à 45 graus (chanfrado) para emenda do pano
subsequente. Devem ser executadas arestas bem definidas, vivas, deixando à vista a aresta da
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caníoneira: quando utilizada. O excedente da argamassa que nâo aderir á superfície nâo pode ser
reutilizado.

Recomenda-se riscar os cantos entre paredes e forro antes da secagem. Deve ser executado no

mínimo 7 dias após aplicação do emboço e após a colocação dos marcos, peltoris, etc.

REBOCO EXTERNO - IDEM O

Nesse serviço estão incluídos os revestimentos Internos das platibandas acima das coberturas e
todos os perímetros que nâo receberão revestimento cerâmico.

^  EMBOÇO
DESCRIÇÃO

É a camada do revestimento que tem a função de regularizar a parede, Isto é, tornar sua
superfície plana e vertical, aplicado sobre chapisco. É o emboço é a base para assentamento do
revestimento cerâmico, que é o trabalho do ladrilheiro. A espessura do embo^ é da ordem de 1 a 2 cm,
para paredes e tetos Internos. Para paredes extemas pode ter espessuras maiores, pois nesses casos,
como as paredes são mais altas, as irregularidades são maiores.

Será executado emboço para recebimento de revestimento cerâmico, no traço 1:6 de cimento
Portiand composto CP II F, areia média úmida com taxa de inchamento. Para o preparo da argamassa é
considerado um volume de água equivalente à 25% sobre a massa de materiais secos, sendo
consideradas ainda as sobras de argamassa ao final do dia de serviço para o cálculo do consumo de
^nsumos de produção.

Para o preparo da argamassa é inicialmente feita uma mistura a seco de areia, cimento e cal,

conforme a dosa^m indicada e em seguida adicionada água aos poucos, misturando com ferramenta
adequada, enxada ou colher de pedreiro, até obter uma massa homogênea e livre de grumos.

O emboço é aplicado com auxílio de colher de pedreiro e terá espessura 2 cm e executado com
auxílio de taliscas, que consiste na fixação de taliscas (pequenas placas de madeira ou cerâmica de

aproximadamente 1 cm de espessura) com argamassa nos cantos superiores da parede a ser
revestida. Fixa-se primeiro a talisca superior, com distância entre sua superfície e a parede de
aproximadamente 1,5 cm. A seguir, com auxílio do fio de prumo, fixam-se outras taliscas abaixo da

primeira, na direção vertical, com distância máxima entre elas de 2,0 m. Faz- se o mesmo taliscamento

no outro canto da parede. Em seguida, com auxílio de uma linha, fixam-se taliscas intermediárias entre

as das extremidades já feitas, com distâncias de 1,50 a 2,0 m entre elas. Assim todas as taliscas

estarão com suas faces aprumadas, isto é, no mesmo plano vertical.

Depois do taliscamento, preenchem-se com argamassa no sentido vertical os espaços entre as
taliscas. A argamassa deve ser aplicada comprimindo-a contra a parede com a colher de pedreiro. Com
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isso, formam-se guias ou mestras verticais em toda a parede, que servirão de base para o
preenchimento do emboço.

Depois de fertas as guias, as taiiscas devem ser retiradas. Com a parede previamente molhada,
preenche-se a área entre as duas guias lançando-se a argamassa na parede, com a colher de pedreiro,
vigorosamente, a uma distância de aproximadamente 80 cm, de forma semelhante ao feito para o
chapisco, de baixo para cima (essa operação é chamada também de "chapar a massa"). Após o
lançamento, comprime-se a argamassa na parede com a colher de pedreiro, para melhor fixá-ia na
parede e retirar bolhas de ar atrasadas de lançamento.

^  Após o preenchimento de uma pequena área entre duas guias, apóia-se uma régua nas mesmas
e raspa-se a superfície preenchida de baixo para cima, em movimentos de zigue zague, retirando-se o
excesso de argamassa e fazendo com que toda a área fique com a ajperfície plana e aprumada. A
superfície deverá apresentar acabamento áspero.

Recomenda-se a aplicação do emboço apenas após 24 horas da execução do chapisco.

NORMAS

NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais - preparo, aplicação
e manutenção.

REVESTIMENTO CERÂMICO

Será executado revestimento em cerâmica 35x35cm com nível de resistência PEI maior ou igual
3. Serão as^ntados com argamassa pré-fabrtcada nos locais conforme especificado em detalhes do

^l^rojeto arquitetônico.

Os revestimentos deverão ser devidamente aprumados e ter boa concordância com tetos e
paredes. O rejuntamento será executado com argamassa pré-fabricada para rejunte na cor compatível
com a da cerâmica.
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PAVIMENTAÇÃO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA - REGULARIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

Este serviço será executado sobre o lastro de concreto, com argamassa 1:4(cimento e areia
média) preparo mecânico com misíuradorde eixo horizontal de 300lg.

EXECUÇÃO

^  Limpar a base, incluindo lavar e molhar, nâo deixando resquícios de sujeiras ou poeiras que
possam vir a interferir na qualidade do produto final.

Definir os níveis do contrapiso.

Assentar taliscas.

Camada de aderência: aplicar o adesivo diluído e misturado com cimento.

Argamassa de contrapiso; envolve lançamento, espaihamento e compactação, definição
preliminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente.

Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

PISO CERÂMICO 45X4S ANTIDERRAPANTE

Será executado revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45 x 45 cm
liso, 45 X 45 cm e antiderrapantes, conforme especificado em projeto aquitetônico.

Sobre o lastro de concreto será aplicada aigamassa colante. Para espaihamento da argamassa
utiliza-se desempenadeire com um lado liso e outro dentado, com dentes de 3 a 4mm de altura. Com o
lado liso, espalha-se uma camada de 3 a 4mm de argamassa em mais ou menos 2,00 m^" de área,
sobre o contrapiso. Em seguida, retira-se o excesso de argamassa com o lado dentado e aplica-se
então a cerâmica.

A argamassa da camada de regularização será "apertada" firmemente com a colher e, depois,
sarrafeada. Entende-se por "apertar" como sendo a ação que visa reduzir os vazios preenchidos de
água, implicando na redução das possibilidades da retração e conseqüente estabilidade do piso.

Após terem sido distribuídas sobre a área pavimentada, as cerâmicas serão batidas com auxílio
de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a finalidade de garantir a perfeita
aderência com a argamassa colante, substituindo-se aquelas que denotarem pouca segurança.
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Nos planos ligeiramente inclinados, não serão toleradas diferenças de decllvidade em relação à
prefixada ou flechas de abautamento superiores a 1,0 cm em 5,0 m. ou seja, 0,2%.

As cerâmicas não poderão ser Justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas serão corridas e
rigorosamente alinhadas, com espessura de 5mm ou 3mm com a utilização de espaçador plástico
específico.

As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidos, após o que receberão a argamassa de
rejuntamento,

^  Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida cuidadosa limpeza
da pavimentação.

PISO CIMENTADO

A pavimentação será piso cimentado, conforme projeto no traço 1:3, pavimentação deverá
apresentar uma superfície lisa e devidamente nivelada obedecendo aos caimentos mínimos de projeto.

ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA REGIONAL DE PRIMEIRA, COM ADUELA E ALIZAR.

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, isenta de carunchos ou brocas. A
madeira deve estar bem seca. Os marcas e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio
de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.

\  As ferragens deverão ser de latâo ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes
de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar com folga o peso das portas
e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serão colocados puxadores
especiais, no lado intemo e uma proteção na parte inferior em chapa metálica (bate-macas em aço
inoxidável).

Todas as madeiras a serem empregadas deverão ser tratadas previamente com anti-cupinicidas,

PORTÃO PARA PEDESTRES EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE
ARAME GALVANIZADO.

Serã executada um portão para entrada de pessoas na parte frontal da escola.

Ele será composto por portão em barras de ferro retangular chata e tela de arame galvanizado,
fio 8 bwg, malha quadrada 5x5cm, inclusive cadeado. Pintura



PASTOS BONS

-FOLHA N®:

PROC. N':
I RUyRiCA;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS -CNPJ 05.277.173/0001-75
Av. Domingos Sertão, 100, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-maií; prefeitura_pastosbons@hotmail.com

LOUCAS E METAIS

LOUÇAS

Visando faciliter a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das cubas e dos
lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca. As cubas das bancadas de
granito dos banheiros serão oval de embutir em louça branca 35x50cm. No PNE será instalado lavatório
de louça branca suspenso com barra de apoio lateral conforme norma NBR 9050.

Na cozinha será instalada cutia de embutir em aço inoxidável conforme especificação em projeto
arquitetônico. Deverá ser quadrada com todos os equipamentos, inclusive sifão, válvula e engate
flexível.

Vasos sanitários que deverão ser instalados serão do tipo caixa acoplada com tampa e
acessórios.

Deverá ser instalada bacia sanitária apropriada para PNE em louça branca com válvula de
descarga e 02 barras de inox para apoio ao lado de cada vaso sanitário, conforme projeto arquitetônico.

O tanque será em mármore sintético cor clara, modelo cuba e esfregador conforme projeto
anexo.

METAIS

Serão fornecidas e instaladas torneiras de mesa cromada para lavatório. Serão instaladas ainda
abaixo das bancadas torneiras destinadas a limpeza dos ambientes conforme projeto de instalações
hidráulicas. Tomeiras de jardim serão instaladas na lixeira e na área externa conforme projeto.

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de descarga e
das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola ̂ jam de marcas difundidas
em todo território nacional.

Deverá ser instalada na bancada de granito torneira de pressão cromada para cada pia do
banheiro. Deverá ser executado nos banheiros acima da bancada de granito espelho confoime projeto
de arquitetura, checar pranchas dos banheiros. Deverão ser fixadas cubas de louça branca oval, com
massa colante apropriada, nas bancadas de granito.

Deverão ser fornecidos e instalados registros de pressão com canopla cromada para os
chuveiros e registros de gaveta bruto para isolar os ramais de abastecimento e cavalete da caixa dágua
conforme projetos anexos.

Serâo adotadas válvulas de descarga de 1.1^" em metal com acabamento cromado apenas nos
banheiros para portadores de necessidades especiais.
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INSTALAÇÕES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

No projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição geral das luminárias, pontos de
força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento â edificação foi
considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local.

Os alimentadores foram dimensionados com tase o critério de queda de tensão máxima
^admissível considerando a distância aproximada de 40 metros do quadro geral de baixa tensão até a
subestação em poste. Caso a distância seja mabr, os alimentadores deverão ser redimensionados.

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos,
conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a
facilidade de manutenção e durabilidade.

Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensão máxima
admissível considerando a distância entre os quadros de distribuição e o QGBT, definidas peto layout
apresentado. Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta
sensibilidade para garantira segurança.

As tomadas para ligação de computadores terão circuito exclusivo, para assegurar a estabilidade
de energia.

As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como
I as fluorescentes, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção
harmônica. O acbnamento dos comandos das luminárias é feito por seções, sempre no sentido das
janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao bngo
do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária, racbnalizando o uso de
energia.

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e t»m acabamento, com todos os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição, e firmemente ligados à
estrutura de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente
satisfatório e de boa aparência.

Todo equipamento será preso firmemente no local que deve ser instalado, prevendo-se meb de
fixação ou suspensão condizentes com a natureza do suporte e com o peso e dimensões do
equipamento considerado.
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As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serão protegidas contra
contatos acidentais seja por um invólucro protetor, seja pela colocação fora do alcance normal de
pessoas não qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que em operação normal possam produzir faíscas, centelhas,
chamas ou partículas de metal em fusão, deverão possuir uma separação incombustivel protetora, ou
ser efetivamente separado de todo o material facilmente combustível.

Só serão empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que
satisfaçam as normas da ABNT que lhe sejam aplicáveis.

^  Em lugares úmidos ou normalmente molhados, nos expostos às intempéries, onde o material
possa sofrer a ação deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela
natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer Incêndios ou explosões, e onde possam os
materiais ficar submetidos às temperaturas excessivas, seié usado materiais adequados e destinados
especialmente a essa finalidade.

Os eletrodutos empregados neste projeto serão de PVC flexível e rígido não propagante de
chamas que oferece proteção mecânica para fios e cabos em instalações elétricas embutidas de baixa
tensão.

Os condutos serão aplicados acima do forro, embutidos na alvenaria e lajes ou sob o piso da
edificação

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o paramento da alvenaria - de modo a não
resultar excessiva profundidade depois de concluído o revestimento - e serão niveladas e aprumadas.

^.As alturas das caixas em relação ao piso acabado serão as seguintes (tomadas do bordo inferior da
caixa):

Tomadas baixas: 0,30m

Interruptores, tomadas médias: 1,10m

Tomadas altas e arandelas: 2,20m

As caixas de interruptores, quando próximas de alisares, serão localizadas a, sempre que
possível, no mínimo, lOcm desses alisares.
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PINTURA

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

Previamente a pintura das paredes externas e internas, os revestimentos deverâo ser lixados,
limpos até apresentarem uma superfície unifoime livre de partículas e receterSo uma demâo de selador
de base acrílica.

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, UMA DEMÃO.

^  As paredes Internas nas áreas sem revestimento ou acima da faixa de cerâmica de 10x10 até o
teto receberão acabamento com massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado fino. As lajes
que ficarem aparentes também receberão acabamento com massa corrida.

PINTURA COM TINTA LÁTEX

Será executada aplicação manual de pintura látex em paredes Intemas e lajes, em duas
demâos. Após aplicação de selador e massa corrida as superfícies que Irão receber tinta látex com rolo,
pincel ou trincha, diluída em 20% de água. A primeira demão servira como seladora em superfícies
pouco porosas. A segunda mão deverá ser aplicada pura, sendo que, entre uma demâo e outra deverão
ser observados Intervalos mínimo de 06 horas. As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das
latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentação dos
pigmentos e componentes mais densos.

PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

I  Será executada aplicação manual de pintura látex acrílica em paredes e lajes, em duas demâos.
As superfícies que Irão receber tinta látex acrílica deverão ser secas, deverá ser aplicado uma ou duas
demâos de selador. Em seguida devera ser aplicada tinta látex acrílica com rolo, pincel ou trincha,
diluída em 20% de água. A primeira demão servira como seladora em superfícies pouco porosas. A
segunda mão em diante deverá ser aplicada pura, sendo que, entre uma demão e outra deverão ser
observados intervalos mínimo de 06 horas. As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das
latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentação dos
pigmentos e componentes mais densos.

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÂOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO
UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO.

Todas as esquadrias metálicas, levarão pintura esmalte fosco, duas demâos na cor definida no
projeto de arquitetura, sendo que antes desta pintura as esquadrias deverão ser previamente bem
limpas, e aplicado uma demâo de fundo anticorrosivo (cromato de zinco).
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PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE MADEIRA, INCLUSO UMA
DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR.

Todas as esquadrias de madeira levarão pintura esmalte fosco, duas demãos na cor definida no

projeto de arquitetura, sendo que antes desta pintura as esquadrias deverão ser previamente bem

limpas, e aplicado uma demâo de fundo preparador nivelador branco.

PINTURA COM TINTA PVA LÁTEX

Deverá ser aplicado duas demãos de tinta látex própria lajes devidamente emassadas, como

^ppcabamento o mesmo deverá estar limpo, seco, isento de poeiras e nivelado.

sário deverá ser fornecido pela CONTRATADA.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

BARRAS DE APOIO INOX

As barras de apoio indicadas no projeto de esquadria, em conformidade com a NBR 9050

Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. As portas dos banheiros
PNE receberão as barras em uma das faces conforme projeto. Estas barras serão metálicas de
diâmetro 3,5 cm instaladas na posição horizontal, Estes mesmos puxadores deverão ser aplicados nas
paredes das instalações sanitárias (como "barras") para portadores de necessidades especiais
atendendo a mesma NBR, em seu subitem de instalação sanitária.
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Figura 4. Bacia sanitária - Barras de apoio lateral de fundo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS -CNPJ 05.277.173/0001-75
Av. Domingos Sertão, 100, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-mall; prefejtura_pastosbons@hotmail.com

I IMPE2A FINAL DA OBRA

Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e detritos que venham
a se acumular no local da obra, a mesma deverá ser entregue totalmente limpa e com as instalações
testadas e aprovadas pela fiscalização.

Os serviços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ ou projetos somente serão
considerados extraordinários quando autorizados peia fiscalização.

Macson Mola Sá
Eng° Civil

Crea-Ma 7I67/V



enargDB swttb
Dwwede;

as,ef«

ItanMlsu: 4êM%

Obra

RCfORMA UM íMTTOND M8QSA

gndmço:
POVOAOO MosQurra pastos bom - ha

Baocm

8MAPI'HW1 •

IbraahAe

OME >04^021 -Swgipe

lfiftfRA.BZ7.CaM4

ao.L

319%

PÀSfÓSBONSl
OrtamBnto Analítico

VilorUnit

CM BOI

Pwprs^Códi0B Banco

176.62

11744

7340

106%

2.64%

122%

128%

100%

BefiytçOB PRELMtNARES

PLACA DE OBRA £M CHAPA OE ACO OALVAKZAOO

CAPTKA E LSilPEZA UAhíM. DE TYRRENO

KHOUÇteS E RETIRADAS
KMOUÇAO 0£ ARGAMASSAS. 0€ FOftIrfA MANUAL. SEM
REAPROVErTAMENTO. AF J2y2017
REUOÇAO DE MTERRURTORES/TOUAIMS afTlICAS. D€ FOAMA
MANUAL, SEU REAPnOVEfTAUENTQ. AF_12/2tl17
REMOÇÃO DE LOUÇAl DE FORMA MANUAL, Sfihl REAPROVCirAlieiTO.
AF.IZOJIT

REMOÇAO DE L^MARIAS. DE PORUA MANUAL. fi£M
REAPROSCnAMEHTQ. AF^12/3017

REMOÇÃO DE PORTAS, 0Í FORMA UATCIAL, SEM REAmOVEfTAMBfTQ.
AF.irai7

RCVESTBenOS
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Obra:

ORÇAMENTO DE REFORMA UB8 ANTONtO BARBOSA

Endareço:
ROVOAEK} HOSOUITO, PASTOS BONS - MA

F^ÔSBONSj

Daserlçio
SERVIÇOS PREUMINARES

OEMOUÇÕES E RETRADA8

REVESTIMENTOS

PAVIMENTAÇÃO

COBERTURA

E8QUADRIAS

INSTALAÇÕES

INTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDROSSAMTÁRIAS

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

PINTURA

SERVIÇ0E3 FWAIS

Bancoa

SINAPI. 06/2021 .

MaranhSo

ORSE - 04/2021 - Sargipa
88NFRA • 027 . Caará

Cronograma Ffsico e Financeiro
Total Por Etapa

100,00%

2A80,18.
100,00%

187,34_
100,00%'
3J13,71

100,00%

11.638,00

100,00%

16.889,57^
100,00%'
12.406,04

100,00%

6.748,88

100.00%"
4.004,26

RIAS 100.00%

1.842.62_
OS 100.00%'

5800,27

100.00%

10832,77

100,00%

11808,10

100,00%

448,03

Pofcantagam

Cvato

Percantagam AcumiOade

Cuata Acumiiade

Encargos Sociais
Daaonarado:

Horista: 85,66%

Manaailsts: 49,33%

30 DIAS

100.00%

2.4se.ia

100,00%

187,34

100.00%

16.669.S7

28.79%

1.942,62

100,00%

1.942,62

28,14%

21.287,71

26.14%

21.287,71

60 DIAS

100.00%

_38137^
100.00%

11.538,00

71,21%

4.804,20

100.00%

4.804,28

100,00%

13553%
11.506,18

80,84%

41.396,92

76,88%

62.684,83



Obra

REFORMA DA UBS ANTÔNIO BARBOSA • POVOADO MOSQUITO
- PASTOS BONS - MA

Bancos

SINAPI -06/2031 -Maranhao

ORSE. 04/2021 - Sergipe

Encargos Sociais
Desonerado:

Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

^FOü-IA N';
FROC. N®:T/
RUBRICA:

PÁSfÒSBONSi

VÂLOKSOeeUPORT^OeCBM

n^õeoBAA

CoMfruçâo (Al BelfMot

COOtfru^ d» ftpd9VlM0 ̂iVTOMM

Consífuçêo d9 ff9a9$ ob Aàâsi9cim$nio dt
CoMfl d» Gsrtalo » Cemfívçôn CorrafBW
ConsfA/pM • UênutãfifiQ ds £«fBfda« « Ades dv
0'eOViUlGâo da Erm^ Sáfftsi

OVk PvioérlB*. A4vft/fflw •

da UMdaia e Egulpa/midot

4 Aímaíi Ati«» 6ilulfleidtpe» dto* db 80/flbs iiÍB»»*ime/Blecà9'»*6 *vendb ler*bie* comepe»*i

Aca TAXAOEAMmSTRAçAOC&JTflAL;

d* TAMoe

Um TAXAMfHSCO&

e« r4XA0eô4AAMT£4&

TAM DE DESPESAS FINANCaUS:

Lm TAXA OELOGRO/PEUUNeRAçAO:

fm TAXAOEtNCDÊMCiAOEmiDSTOS(Pt&,CaNfíNSmlSSí

COMPOSIÇÃO DE BDI (%) = f(Constnição de Edifícios)
fTEM DISCRIMINAÇÃO (

GRUPO: DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1 - Administração central

GRUPO: DIVERSOS

1- Seguro e Garantia
2- Risco

3- Despesas financeiras

GRUPO: LUCRO

1- Lucro bruto

GRUPO: TRIBUTOS

1- PIS

2- COFINS

3- ISSQN

4- CPRB

Total deste grupo =

Total deste grupo =

Total deste grupo =

Total deste grupo =

TOTAL >f(fónnula)i
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PREFEITURA MUN. PASTOS BONS-MA » mòsBOMsi '-
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE '

Projflto:

Planta Baixa do UBS DO POV. MOSQUITO

Responsável técnico:

lEscaia:

01 /15

01 /03
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PREFEITURA MUN. PASTOS BONS-MA « simsBONsi =
crrDCT&DiA víi iMiniDAi nc" QAfmr iSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto:

Planta de Cobertura do UBS DO POV. MOSQUITO

Responsável técnico:

lEscalo:

01/15



PREFEITURA MUN. PASTOS BONS-MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PÃFTÔSBONSl

Projêto:

Corte Transversol(AA'), Corte Longítudinal(BB')
e Fachada Principal do UBS DO POV. MOSQUITO

Responsável técnico:

jCscoia

Proncha



PROPONENTE : PREFEFTURA MUNICIPAL DE PASTOS SONS- MA

OBRA: REFORMA DE UNDADE BÁSICA DE SAÚDE

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: BS,6a-X<HORA|49,33%(MÉS) COM B. 0.1° 25,00%.
Base de PREÇOS: SMAPI 0512021, ORSE 04/2021. DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS

ncarges Sociais Sobre a Mão de Oln:

CÓOíGO DBSCRIÇÃO
1  couDESone. SBUDESONíi 0

1  HOfíSIA UENSAUSTAfmi HOfaSJA 1%) 1 UENSAUSTAfm

HSS

SESi

SENA!

nCRA

SEBfttf

Saüito Edueaçio

Segem Cotra AailBrtBS de Iratulio

FGTS

SECONCI

RegniBo Senanai Remumado

Penados

AiDdlo - Enfenndads

irSMab

Ucoiça Patsnílfede

Falas JusHoadB

DlaadaDuva

Audio AcdtardBS de TraOdm

Firas Gozadas

SalMo Matsrridada

17,87% NioWde

3.95% NioKUa

0,66% 0,67%

10,70% E33%

0,07% 0.06%

0,71% 0,56%

1,46% NaomiJe

0,11% : 0.08%

14.04% 10.93%

D.03% 0.03%

49.10% 20.6i%

01

02 IRdncidsdadBGf^H AsrtreAvtu |

Nád Incide

Nlk) Incide

0.67V

6.33%

0.06%

O.S6%

NiolnOdi

rwdrST.MimrriR:

Aviso PievIoTrali^ado

Finas hdmgadas
Detosilo RescIsJo Sem Jusia Cadsa

tidráecio Adwlonal

Telil

otai

Tolil Md-S-I-C-I-D

Ubtzam» as Tabelas SINAPI da bistimos a da CDmposIçòes do ttio: COM DESONERAÇÃO

ESTÃO SENDO ADOTADOS OS PERCENTUAIS ABAIXO;

Código: I % áu Grupos % Total de Encargos &iclals Sobre a Mão de (Rira:

AS MENSALISTAS

49.33<
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - CNPJ 05.277.173/0001 -75
Av. Domingos Sertão, 100, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-mall; prefeitura_pastosbons@hotmall.com

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

()BR\: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MIGUEL PEREIRA

DINIZ

PASTOS BONS-MA
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RUbRia'^:

PREFEITURA MUIMICIPAL DE PASTOS BONS -CNPJ 05.277.173/0001-75
Av. Domingos Sertão, 100, São José. CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-mail: prefeitura_pastosbons@hotmail.com

1. INTRODUÇÃO

O presente projeto destina-se à orientação para Reforma do UBS MIGUEL PEREIRA DINIZ

localizada na BR 230, bairro Lagoa do Boi, Pastos Bons - MA. O projeto contempla a reforma do edifício

e tem como objetivo propiciar aos funcionários e pacientes maior conforto e acesso à infraestrutura

necessária para atendimento.

ARQUITETURA

1.1. O PROJETO:

^  1.1.1. PARTIDO ARQUITETÔNICO:
O Projeto de reforma, em sua concepção, buscou a elaboração de uma edificação simples e

racionalizada, atendendo aos critérios básicos para o funcionamento.

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a reforma do edifício hospitalar
compatível com a mão de obra e materiais facilmente encontrados no comércio, não necessitando de
mão-de-obra especializada. A premissa básica foi de criar uma linguagem arquitetônica que se
adaptasse as condições climáticas e culturais das diferentes regiões.

1.1.2. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Quanto aos materiais utilizados, para as vedações optou-se pela alvenaria de tijolo furado
revestido e a estrutura em concreto armado. A parte da nova cobertura do edifício será em teíha
fibrocimento ou similar em uma água, com estrutura do telhado em estrutura de madeira bem como a

I cobertura dos boxes, banheiros. Para o revestimento do piso, especificou-se cerâmica resistente â
abrasão, facilitando ainda a limpeza do local.

O revestimento interno de áreas molhadas com cerâmica facilita a limpeza e visa reduzir os
problemas de execução e manutenção. As portas são especificadas em madeira pintada ou alumínio. A
maior parte das esquadrias é do tipo correr, em alumínio.

1.1.3. ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N''-'5.296, de 2 de dezembro de 2004, a acessibilidade
é definida como "Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços,
mobiliários e equipamentos urt5anos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos,
sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida".

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com dimensionamentos
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RUBRia'^:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - CNPJ 05.277.173/0001 -75
Av. Domingos Sertão, 100, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-mail: prefeitura_pastosbons(Shotmail.com

adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como; barras de
apoio, equipamentos sanitários.

Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê;

• Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido;

•  Sanitários (feminino e masculino) para pessoas com deficiência;

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária especifica para estes usuários, bem
^ orno barras de apoio nas paredes e nas portas para a atertura / fechamento de cada ambiente.

1.1.4. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

•  ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
•  Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do solo;
• Código de Obras de Pastos Bons;
• Código de Postura do município de Pastos Bons.
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MPMQRIAL DESCRITIVO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

O Encarregado (Geral) auxiliará o Engenheiro (Residente ou não) na supervisão dos trabalhos
de construção. O elemento para ocupar o cargo deverá possuir experiência comprovada adquirida no
exercício de função idêntica, em obras de características semelhantes à contratada. Deverá possuir, no

^ nínimo, grau de escolaridade médio ou treinamento especializado.

Os encarregados de Forma, Armação, Concretagem, Alvenarias, Revestimentos, Instalações
etc, possuirão, obrigatoriamente, experiência adquirida no exercício de idênticas funções em obras de
características semelhantes â contratada,

O dimensionamento da equipe de encarregados ficará a cargo do CONSTRITTOR, acordo
com o plano de construção previamente estabelecido. Os demais elementos da administração do
canteiro de obras, tais como almoxarifes, apontadores, vigias, etc., possuirão, obrigatoriamente,
experiência adquirida no exercício de idênticas funções.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir do CONSTRUTOR a substituição de qualquer profissional do
canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como
hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro. A substituição _do funcionário será
processada, no máximo 48 horas após a comunicação por escrito, da FISCALIZAÇÃO.

'  Os custos devem vanar de obra-a-obra de acordo com o porte de cada CONTRATADA, sabendo
a mesma qual a melhor composição para sua administração local, ficando a cargo de sua inteira
responsabilidade arcar com os custos que excedam o mínimo exigido pela CONTRATANTE.

A Contratada deverá providenciar ainda o para o perfeito funcionamento e atendimento as
nohnas regulamentadoras todo e qualquer equipamento de Proteção individual visando atenuar ou
neutralizar um possível agente agressivo contra o trabalhador. Deverá ainda se responsabilizar pelo
fomecimento do Vale Transporte e alimentação.
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SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Deverão ser afixadas em local bem visível, 01 (uma) placa indicativa da obra, ern chapa metáhca
com ar^aí em madei. e pintura resistente a sol e chuva, medinda1,50x2,00m conforme modeb a
ser definido pela FISCALIZAÇÃO.

I  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Será demolidas as paredes de alvenaria de acordo projeto arquitetônico.

O revestimento e piso cerâmico da nova sala de espera será retirado .

Todo retxDco danificado será demolido

As instalações elétricas e hidrosanitária será recuperada.

Serão removidas portas e janelas danificadas sem reaproveitamento

Cobertura da varanda será removida.

PAREDES. FORROS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE VEDAÇÃO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO NA VERTICAL DE 9X19X39CM

compreende a execução de alvenarias de vedação com tijolos ou blocos com tela armada para
dar maior resistência ao revestimento.

Para fins desta Especificação, serão considerados os seguintes tipos de alvenanas:

Figura 1. Alvenaria singela com blocos
cerâmicos 06 furos

FiguTB 2. Alvenaria dobrada com blocos cerâmicos
06 furos
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Juntas Amarradas:

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

Figura 3. Juntas Amarradas

COBERTURA

TELHA

O telhamento será executado com telha cerâmica, do tipo colonial, e estas não deverão
apresentar defeitos sistemáticos, tais com fissuras, esfoliações, quebras ou rebart>as.

As telhas deverão ser da mesma tonalidade em toda a área da cobertura e não
deverão apresentar distorções que venham a prejudicar o encaixe. Deverão apresentar na face inferior,
gravada em alto ou baixo relevo, a marca do fabricante e a sua procedência.

REVESTIMENTO

CHAPISCO DE PAREDES

DESCRIÇÃO

O chapisco é uma argamassa de cimento e areia (traço 1:3 em volume) que tem a finalidade de
melhorar a aderência entre a alvenaria e o emboço.

Chapisco grosso: Argamassa de traço 1:3, cimento Portiand e areia de granuiometria grossa, à
qual se adiciona pedrisco selecionado, com diâmetro médio de 6mm.

Obs.; Sempre que possível, deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV, preferencialmente
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Os serviços incluídos no serviço fornecimento dos materiais, preparo e aplicação do chapisco.

APLICAÇÃO

Em alvenarias de tijolos ou blocos de concreto ou cerâmicos de superfície de concreto para
recebimento posterior do emboço.

Em superfícies muito lisas ou pouco porosas que receberão gesso posteriormente (chapisco
rolado).

\  EXECUÇÃO

As paredes serão abundantemente molhadas, antes do início do chapisco. A aplicação do
chapisco será de baixo para cima em todos os parâmetros verticais das alvenarias e estruturas. As
dimensões estão discriminadas no projeto.

REBOCO INTERNO

DESCRIÇÃO

Camada de revestimento de acabamento com espessura máxima de 2.5mm feita com
argamassa de cimento, e areia (traço 1 ;6 em volume) para superfícies externas, internas e em laje.

Os serviços incluídos no serviço fornecimento dos materiais, preparo e aplicação do reboco.

APLICAÇÃO

Alvenarias de tijolos, blocos (concreto ou cerâmicos) e/ou superfícies lisas de concreto que
tenham recebido chapisco com exceção dos revestimentos intemos das platibandas acima das
coberturas

EXECUÇÃO

A superfície deve receber aspersâo com água para remoção de poeira e umedecimento da base.
Dosar os materiais da mescla a seco. A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira
ou PVC, em camada uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser aplicada, num
movimento rápido de baixo para cima.

Se o tiBbalho for executado em etapas, fazer corte à 45 graus (chanfrado) para emenda do pano
subsequente. Devem ser executadas arestas bem definidas, vivas, deixando à vista a aresta da
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cantoneira, quando utilizada. O excedente da argamassa que não aderir à superfície nâo pode ser
reutilizado.

Recomenda-se riscar os cantos entre paredes e forro antes da secagem. Deve ser executado no

mínimo 7 dias após aplicação do emboço e após a colocação dos marcos, peitoris, etc.

REBOCO EXTERNO - IDEM O

Nesse serviço estão incluídos os revestimentos intemos das piatibandas acima das coberturas e
todos os perímetros que não receberão revestimento cerâmico.

^  EMBOÇO
DESCRIÇÃO

É a camada do revestimento que tem a função de regularizar a parede, isto é, tornar sua
superfície plana e vertical, aplicado sobre chapisco. É o emboço é a base para assentamento do
revestimento cerâmico, que é o trabalho do ladrilheiro. A espessura do emboço é da ordem de 1 a 2 cm,
para paredes e tetos internos, Para paredes extemas pode ter espessuras maiores, pois nesses casos,
como as paredes são mais altas, as irregularidades são maiores.

Será executado emboço para recebimento de revestimento cerâmico, no traço 1:6 de cimento
Portiand composto CP II F, areia média úmida com taxa de inchamento. Para o preparo da argamassa é
considerado um volume de água equivalente â 25% sobre a massa de materiais secos, sendo
consideradas ainda as sobras de argamassa ao final do dia de serviço para o cálculo do consumo de
insumos de produção.

I
Para o preparo da argamassa é inicialmente feita uma mistura a seco de areia, cimento e cal,

conforme a dosagem Indicada e em seguida adicionada água aos poucos, misturando com ferramenta
adequada, enxada ou colher de pedreiro, até obter uma massa homogênea e livre de grumos.

O emboço é aplicado com auxílio de colher de pedreiro e terá espessura 2 cm e executado com
auxílio de taliscas, que consiste na fixação de taliscas (pequenas placas de madeira ou cerâmica de
aproximadamente 1 cm de espessura) com argamassa nos cantos superiores da parede a ser
revestida. Fixa-se primeiro a talisca superior, com distância entre sua superfície e a parede de
aproximadamente 1,5 cm. A seguir, com auxílio do fio de prumo, fixam-se outras taliscas abaixo da
primeira, na direção vertical, com distância máxima entre elas de 2,0 m. Faz- se o mesmo taliscamento
no outro canto da parede. Em seguida, com auxilio de uma linha, fixam-se taliscas intermediárias entre
as das extremidades já feitas, com distâncias de 1,50 a 2,0 m entre elas. Assim todas as taliscas
estarão com suas faces aprumadas, isto é, no mesmo plano vertical.

Depois do taliscamento, preenchem-se com argamassa no sentido vertical os espaços entre as
taliscas. A argamassa deve ser aplicada comprimindo-a contra a parede com a colher de pedreiro. Com
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isso, formam-se guias ou mestras verticais em toda a parede, que servirão de base para o
preenchimento do emboço.

Depois de feitas as guias, as taliscas devem ser retiradas. Com a parede previamente molhada,
preenche-se a área entre as duas guias íançando-se a argamassa na parede, com a colher de pedreiro,
vigorosamente, a uma distância de aproximadamente 80 cm, de forma semelhante ao feito para o
chapisco, de tjaixo para cima (essa operação é chamada tamt^ém de "chapar a massa"), Após o
lançamento, comprime-se a argamassa na parede com a colher de pedreiro, para melhor fixá-la na
parede e retirar bolhas de ar atrasadas de lançamento.

i  Após o preenchimento de uma pequena área entre duas guias, apóia-se uma régua nas mesmas
e raspa-se a superfície preenchida de t^aixo para cima, em movimentos de zlgue zague, retirando-se o
excesso de argamassa e fazendo com que toda a área fique com a superfície plana e aprumada. A
superfície deverá apresentar acabamento áspero.

Recomenda-se a aplicação do emboço apenas após 24 horas da execução do chapisco.

NORMAS

NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais - preparo, aplicação
e manutenção.

REVESTIMENTO CERÂMICO

Será executado revestimento em cerâmica 35x35cm com nível de resistência PEI maior ou igual
a 3. Serão assentados com argamassa pré-fabricada nos locais conforme especificado em detalhes do

^ projeto arquitetônicxD.

Os revestimentos deverão ser devidamente aprumados e ter boa concordância com tetos e
paredes. O rejuntamento será executado com argamassa pré-fabricada para rejunte na cor compatível
com a da cerâmica.



PASTOS BONS

-FOUiÀN»:___
PROC.

RUBRia-l* f-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - CNPJ 05.277.173/0001 -75
Av. Domingos Sertão, 100, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-mall: prefeitura_pastosbons@hotmail.com

PAVIMENTAÇÃO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA - REGULARIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

Este serviço seréi executado sobre o lastro de concreto, com argamassa 1:4(cimento e areia
média) preparo mecânico com misturadorde eixo horizontal de 300kg.

EXECUÇÃO

'  Limpar a base, incluindo lavar e molhar, não deixando resquicbs de sujeiras ou poeiras que
possam vir a interferir na qualidade do produto final.

Definir os níveis do contrapiso.

Assentar taliscas.

Camada de aderência: aplicar o adesivo diluído e misturado com cimento.

Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, esf^lhamento e compactação, definição
preliminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente.

Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

PISO CERÂMICO 45X45 ANTIDERRAPANTE

I
Será executado revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45 x 45 cm

liso, 45 x 45 cm e antiderrapantes, conforme especificado em projeto arquitetônico.

Sobre o lastro de concreto será aplicada argamassa colante. Para espalhamento da argamassa
utiliza-se desempenadeira com um lado liso e outro dentado, com derntes de 3 a 4mm de altura. Com o
lado liso, espalha-se uma camada de 3 a 4mm de argamassa em mais ou menos 2,00 m^ de área,
sobre o contrapiso. Em seguida, retira-se o excesso de argamassa com o lado dentado e aplica-se
então a cerâmica.

A argamassa da camada de regularização será "apertada" firmemente com a colher e, depois,
sarrafeada. Entende-se por "apertar" como sendo a ação que visa reduzir os vazios preenchidos de
água, implicando na redução das possibilidades da retração e conseqüente estabilidade do piso.

Após terem sido distribuídas sobre a área pavimentada, as cerâmicas serão batidas com auxílio
de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a finalidade de garantir a perfeita
aderência com a argamassa colante, substituindo-se aquelas que denotarem pouca segurança.
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Nos planos ligeiramente inclinados, não serão toleradas diferenças de declividade em relação à
prefixada ou flechas de abaulamento superiores a 1,0 cm em 5,0 m, ou seja, 0,2%,

As cerâmicas não poderão ser justapostas, ou seja. com junta seca. As juntas serão corridas e
rigorosamente alinhadas, com espessura de 5mm ou 3mm com a utilização de espaçador plástico
específico.

As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidos, após o que receberão a argamassa de
rejuntamento.

\  Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida cuidadosa limpeza
da pavimentação.

PISO CIMENTADO

A pavimentação será piso cimentado, conforme projeto no traço 1:3, pavimentação devera
apresentar uma superfície lisa e devidamente nivelada obedecendo aos caimentos mínimos de projeto.

ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA REGIONAL DE PRINEIRA, COM ADUELA E ALIZAR.

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, isenta de carunchos ou brocas. A
madeira deve estar bem seca. Os marcos e alisares {largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio
de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes
de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar com folga o peso das portas
e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serão colocados puxadores
especiais, no lado Interno e uma proteção na parte inferior em chapa metálica (bate-macas em aço
inoxidável).

Todas as madeiras a serem empregadas deverão ser tratadas previamente com anti-cupinicidas.

PORTÃO PARA PEDESTRES EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE
ARAME GALVANIZADO.

Será executada um portão para entrada de pessoas na parte frontal da escola.

Ele será composto por portão em barras de ferro retangular chata e tela de arame galvanizado,
fio 8 bvirg, malha quadrada 5x5cm, inclusive cadeado. Pintura
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LOUCAS E METAIS

LOUÇAS

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das cubas e dos
íavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca. As cubas das bancadas de
granito dos banheiros serão oval de embutir em louça branca 35x50cm. No PNE será instalado lavatório
de louça branca suspenso com barra de apoio lateral conforme norma NBR 9050.

Na cozinha será instalada cuba de embutir em aço inoxidável conforme especificação em projeto
I rquitetônic». Deverá ser quadrada com todos os equipamentos, inclusive sifâo, válvula e engate
flexível

Vasos sanitários que deverão ser instalados serão do tipo caixa acoplada com tampa e
acessórios.

Deverá ser instalada bacia sanitária apropriada para PNE em louça branca com válvula de
descarga e 02 barras de inox para apoio ao lado de cada vaso sanitário, conforme projeto arquitetônico.

O tenque será em mármore sintético cor clara, modelo cuba e esfregador conforme projeto
anexo.

METAIS

Serão fornecidas e instaladas torneiras de mesa cromada para lavatório, Serão instaladas ainda
abaixo das bancadas torneiras destinadas a limpeza dos ambientes conforme projeto de instalações

I nidrâulicas. Tomeiras de jardim serão instaladas na lixeira e na área externa conforme projeto.

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das tomeiras, das válvulas de descarga e
das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam de marcas difundidas
em todo território nacional.

Deverá ser instalada na bancada de granito torneira de pressão cromada para cada pia do
banheiro. Deverá ser executado nos banheiros acima da bancada de granito espelho conforme projeto
de arquitetura, checar pranchas dos banheiros. Deverão ser fixadas cut)as de louça branca oval, com
massa colante apropriada, nas trancadas de granito.

Deverão ser fornecidos e instalados registros de pregão com canopla cromada para os
chuveiros e registros de gaveta bruto para isolar os ramais de abastecimento e cavalete da caixa d'água
conforme projetos anexos.

Serão adotadas válvulas de descarga de 1.1/2" em metal com acabamento cromado apenas nos
banheiros para portadores de necessidades especiais.
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INSTALAÇÕES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

No projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição gera! das luminárias, pontos de
força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi
considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local.

Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima
^admissível considerando a distância aproximada de 40 metros do quadro geral de baixa tensão até a
"subestação em poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão ser redimensionados.

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos,
conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a
facilidade de manutenção e durabilidade.

Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensão máxima

admissível considerando a distância entre os quadros de distribuição e o QGBT, definidas pelo layout
apresentado. Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta
sensibilidade para garantira segurança.

As tomadas para ligação de computadores terão circuito exclusivo, para assegurar a estabilidade
de energia.

As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como
^ "as fluorescentes, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção
narmônica. O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções, sempre no sentido das
janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo
do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de
energia.

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição, e firmemente ligados à
estrutura de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente
satisfatório e de boa aparência.

Todo equipamento será preso firmemente no local que deve ser instalado, prevendo-se meio de
fixação ou suspensão condizentes com a natureza do suporte e com o peso e dimensões do
equipamento considerado.



PASTOS BONS

^-FOLHaíY;
PROC.

RUBRICA: ?

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS -CNPJ 05.277.173/0001-75
Av. Domingos Sertão. 100, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-mail; prefeitura_pastosbons@hotmail.com

As partes Vwas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serão
contatos acidentais seja por um invólucro protetor, seja pela colocação fora do alcance normal
pessoas não qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que em operação normal possam produzir faíscas,
chamas ou partículas de metal em fusão, deverão possuir uma separação incombustlvei protetora,
ser efetivamente separado de todo o material facilmente combustível.

Só serão empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que
satisfaçam as normas da ABNT que lhe sejam aplicáveis,

'  Em lugares úmidos ou normalmente molhados, nos expostos às Intempéries, onde o material
possa sofrer a ação deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela
natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer Incêndios ou explosões, e onde
materiais ficar submetidos às temperaturas excessivas, será usado materiais adequados e destinad
especialmente a essa finalidade.

os elelrodutos empregados neste projeto serão de PVC flexível e rígido propogante de
chamas que oferece proteção mecânica para fios e cabos em Instalações elétricas embutidas
tensão.

Os condutos serão aplicados acima do forro, embutidos na alvenaria e lajes ou sob o piso da
edificação

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o paramento da aNrenaria - modo a nâo
resultar excessiva profundidade depois de concluído o revestimento - e serão niveladas e aprumadas.

I rr^sTas caixas em relação a"^ piso acabado serão as seguintes (tomadas do bordo inferior da
caixa):

Tomadas baixas; 0,30m

Interruptores, tomadas médias: 1,10m

Tomadas altas e arandelas. 2,20m

As caixas de interruptores, quando próximas de alisares, serão bcalizadas a, sempre que
possível, no mínimo, 10cm desses alisares.
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PINTURA

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

Previamente a pintura das paredes extemas e intemas, os revestimentos deverão ser lixados,
limpos até apresentarem uma superfície uniforme livre de partículas e recetDerâo uma demâo de selador
de base acrílica.

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.

\  As paredes internas nas áreas sem revestimento ou acima da faixa de cerâmica de 10x10 até o
teto receberão acabamento com massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado fino. As lajes
que ficarem aparentes também receberão acabamento com massa corrida.

PINTURA COM TINTA LÁTEX

Será executada aplicação manual de pintura látex em paredes intemas e lajes, em duas
demâos. Após aplicação de selador e massa corrida as superfícies que irão receber tinta látex com rolo,
pincel ou trlncha. diluída em 20% de água. A primeira demão servira como seladora em superfíctôs
pouco porosas. A segunda mão deverá ser aplicada pura, sendo que, entre uma demão e outra deveio
ser observados intervalos mínimo de 06 horas. As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das
latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentação dos
pigmentos e componentes mais densos.

PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

\  Será executada aplicação manual de pintura látex acrílica em paredes e lajes, em duas demâos.
As superfícies que irão receber tinta látex acrílica deverão ser secas, deverá ser aplicado uma ou duas
demâos de selador. Em seguida devera ser aplicada tinta látex acrílica com rolo, pincel ou trincha
diluída em 20% de água. A primeira demão servira como seladora em superfícies pouco porosas. A
segunda mão em diante deverá ser aplicada pura, sendo que, entre uma demâo e outra deverão ̂ r
observados intervalos mínimo de 06 horas. As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das
latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentação dos
pigmentos e componentes mais densos.

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO
UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO.

Todas as esquadrias metálicas, levarão pintura esmalte fosco, duas demãos na cor definida no
projeto de arquitetura, sendo que antes desta pintura as esquadrias deverão ser previamente bem
limpas, e aplicado uma demão de fundo anticorrosivo (cromato de zinco).
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PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE MADEIRA, INCLUSO UMA
DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR.

Todas as esquadrias de madeira levarão pintura esmalte fosco, duas demâos na cor definida no
projeto de arquitetura, sendo que antes desta pintura as esquadrias deverão ser previamente bem
limpas, e aplicado uma demâo de fundo preparador niveiador branco.

PINTURA COM TINTA PVA LÁTEX

Deverá ser aplicado duas demâos de tinta látex própria lajes devidamente emassadas, como
I --icabamento o mesmo deverá estar limpo, seco, isento de poeiras e nivelado.

sário deverá ser fornecido pela CONTRATADA,

SFRVICQS CQMPLEMENTARES

BARRAS DE APOIO INOX

As barras de apoio indicadas no projeto de esquadria, em conformidade com a NBR 9050
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. As portas dos banheiros
PNE receberão as barras em uma das faces conforme projeto. Estas barras serão metálicas de
diâmetro 3,5 cm instaladas na posição horizontal. Estes mesmos puxadores deverão ser aplicados nas
paredes das instalações sanitárias (como "barras") para portadores de necessidades especiais
atendendo a mesma NBR, em seu subitem de instalação sanitária.
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Figura 4. Bacia sanitária - Barras de apoio lateral de fundo
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LIMPEZA FINAL DA OBRA

Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e detritos que venham
a se acumular no local da obra. a mesma deverá ser entregue totalmente limpa e com as instalações
testadas e aprovadas pela fiscalização.

Os sen/iços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ ou projetos somente serão
considerados extraordinários quando autorizados pela fiscalização.

\^son Mola Sá
{jf-ng" Civil

Crea-Ma ~I67'D
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MamalHa: 4l,as%

Orçamento Analítico
Ktffl Código Barco Descriçóo Und OUBIlL Valor ttmt Valer Untt Total Peoo(%)

cem BOI

1 SERVIÇOS PRELHMARES 2406,10 346%

1.1 7420M01 SMAPI P1.ACA DE OBRA EM CHAPA OE ACO QALVAMZAOO m' 6 306.21 36646 2411,65 3.31 «

t.2 7386ft002 6MAPI CAPINA E LIMPEZA UANJAL DE TERRENO rn" 141,3 1ÃM 145 176,62 045%

2 DEMOUçOES E RETIRADAS 71.61 0.10%

2.1 97660 SMAP1 REMOÇAO OE INTERRlFTORESnOMAOAS ELÉTRICAS, DE FORMA LM 4 0.38 0.46 142 0,00%

MUTUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

7.1 87665 6INAPI REMOÇÃO OE LUUINARJAS. DE FORMA MANUAL. Sai UN 7 0.7S 0.63 6.51 0,01%

REAPROVEITAMENTO. AF_12/20I7

7% 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS. OE FORMA MANUAL, SEM UN 2 7.17 aae 17.92 0,03%

REAPROVErTAMEMTO. AF_12/2ai7

2.4 87644 SIK4PI REMOÇÃO OE PORTAS, DE FOWA MANUAL SEM m" 8.72 5,43 6.76 45,66 0,07 %

REAPROVEITAMENTO. AF_1212017

2 REVESTIMENTOS 245548 345%

3.1 87530 SINAPI MASSA ÚNICA PARA RECEBNENTO DE PINTURA. EM m" 60 Z742 3447 245640 2,95%

ARGÃMASSA TRAÇO 1:2:6. PREPARO MANUAL APLJCADA
MUTUALMENTE EM FACES INTERNAS OE PAREDES. ESPEBSWA

DE 20MM, COM EXECUÇÃO OE TALISCAS. <^_06«)14
4 COBERTIMA 1840247 27,66%

4.1 82538 SMAPI TTTAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS. CABROS E TERÇAS nP 185.84 63.66 76,45 14.748.08 21.13%

PARA TELHADOS DE ATE 2 ÃGUAS PARA TELHA OE ENCAIXE DE

CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
AF_07/201B

4..W 5SS60 SINAPI IMUNIZAÇÃO DE MADERAMENTO PARA CODERTURA UTLIZANDO ap IK.e4 4.66 6.62 1.060,42 1,55%

CUPINIdDA INCOLOR

4.a 12625 OftSE Reldhani«nt<3 em cobertin con tdha cgamha 1^ eanatcomum. aP 163,84 646 10.72 1.75646 2,52%

Itabatanacu stniflv.

4J 94201 SMAPI TELKAMENTO COM TELHA CERÃMCA CAPA.CANAL TPO aP 21,8 3645 45.43 990.37 1.42%

COLONIAL. COM ATE 2 ÃGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF.07I20I9

4.6 84221 SMAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM AR6AMA6SA M 8 1640 22,76 204.75 040%

T1TAÇ0 1:2.9 (CIMENTO. CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2
ÃQUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07í2019

4.e 84224 SMAPI EMBOÇAMENtO COM AROAMASSA TRAÇO 1 (CMBITO, CAL E M 24 17,38 21.72 521.26 0.75%

AREIA) AF_07J20I9

8 E6QUADR1AS 13429,52 18,57%

S.1 91832 SMAPI KIT DE PORTA DE MADEBA FRISADA. SEMI-OCA (l£VE OU I>£DIA|, UN 14 542,68 603,72 11.252,08 18.12%

PADRÃO MEOlO, BIIX2I0CM, ESPESSURA OE 3,SOM. ITENS
INCLUSOS: DOBRAOIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE. SEM FECHADURA - F<»NECIMENTO E NSTALAÇÃO.
AF_12/20I9

6.Z 91308 SMAPI FECHADURA DE EM6UTR PARA PORTAS HTEF84AS, COMPLETA, UN 14 10147 126.66 1.77744 2.55 %

ACABAMENTO PADRÃO MEDKI. COM EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12I2019

8 WSTALAÇÕES 443145 6,51%

8.1 BTTALAçãES ELETRICAS 147241 2,26%

6.1.1 «7611 SINAPI LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W. BASE EZ7 • UN 2 1646 23.57 47.14 0,07%

FORNEaMENTO E INSTALAÇÃO. ÃF_a2/202D

8.1.2 S7SB2 SINAPI LUMINÃRIA TIPO PLAFON. OE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED UN 20 3541 4448 807.60 1.29%

DE 12/13 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E NSTALAÇÃO.
AF_II2/202tl

92025 SMAPI INtÊrRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE UN S 4943 6143 307,65 0.44%

EliiBUTlR2P*T10A, INCLUINDO SlRORTE E PLACA-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2Ü1S
E.1.4 92000 SMAPI TOMADA BAIXA DE EMSUTIR(1 MÓDULO], 2PtT10 A, INCLUINDO UN 4 20.76 2547 103,55 0.15%

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO £ INSTALAÇÃO. AF_12/2in5
6.1.8 626 OUSE fieMsão de ponlo de tomada aynptee con repoeç&o da Icmada t da P> 2 68,80 100,12 21544 0,31 %

Daçde

6.2 INSTALAÇÕES HRIROSSANITARIAS 345344 4,36%

6.2.1 1681 onSE Rev*8áo de oonto de eegoio Upo 2 - Rav. Ot tal 12 7144 5540 1.065,60 1.53%

6.2.2 12637 ORSE Limpeza de fcma até Sni3 tal 1 300.00 sre40 375.00 0,54%

e.2J BS9S7 SINAPI PONTO OE CONSUMO TERMINAL DE ÃGUA FRIA (SUBRAMAL) COM UN 1 0748 122,35 12245 0.18%

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MU. INSTALADO EM RAMAL DE ÃGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12fi014

62.4 1201 ORSE Revtaão de penio de A^ua 2 tn 12 08,17 8541 1.022.52 1,46%

E.6S 86826 SINAPI TANOUE DE UÃRUORE SINTÉTICO COM COLUNA. 22L MJ UN 1 37846 47347 473.07 0,66%

EQUIVALENTE. INCLUSO SIFÃO FLEXilCL EM PVC. VÃLVULA
PLASTICA E TORNEIRA K PLÁSTICO - F0RNECNENTT3 E
INSTALAÇÃO. AF_0l/2020

7 LOUÇAS, METAS E ACESSÓRIOS 303,33 146%

7.1 86806 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/27X1 3/4; PARA LAVATÚRIO. UN 7 4&40 66.75 30745 047%

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E mST/MAÇAD. AF_0ta02D

7.2 68810 SMAPI TORI«IRA CROMADA TUBO MÓVEL, OE PAREDE. 1/2W 3H; PARA UN 1 8546 107.43 10743 0,15 %

PIA DE COZINHA. PADRÃO UEOlO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

7.3 1l»649 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENdONAL - FORNECAeTR} E UN 4 33,18 4147 186.46 044%

INSTALACAO. AF_01/2021I

IA 66683 SINAPI SIFÃO OO TIPO FLEXfVEL EM PVC 1 X1.1/2 - F0R2ECMENTO E LM 5 Ml 1240 61.30 0,08%

INSTALAÇÃO. AF.0l/2a20

7.6 68882 SMAPI SFAO 00 TIPO B~ARRAFAXX)PO EM PVC 1.1/4 Xl.l/Z*- UN 7 1745 2146 150,82 042%

FORNEdMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
8 PINTURA 18.128,13 1441%
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8.1 BSOSMUn APUCAÇto DE FUWM SELMMR ACRk-ICO EM PAflBCe. UMA m' 428^ 1,71 *13 003,18''^ 1*0%
DEMto. AF,a6«014

U S849S SMAPt APLICAÇAO E LIXAMEMTO de U1S8A LATEX em PMEDEa (MA m* w 7*5 8*1 2*84*7 3*3%
demAc. af.o&tou

8.8 B84S1S»MPI APUCAçiO MANUAL DE PMTURA COM TVITALAIEXPVA EM «B* PHAB 10*4 12*2 3*06*2 4,74%
PAREDES, DUAS KMAOS. AF.9»2014

SA «488 SOtAH APUCAÇAO MANUAL DE PINTURA COM nKTA LATEX ACRILCA B4 ni" 180,47 11*1 14*1 2.61661 3,75%
PAREDES, DUAS OEMAüS. AFJI6/2014

LS 2308 ORSE Plritun de acabanienio ccm apOca^éu tfe 02 demàfla de eenisOe m* 4&a4 14*2 17,77 803*1 1,18%
alntè^Ko »otrft luperflde* metálcas • RI

86 742<&Q01 SIKAPI PINTURA acrílica EM PtSO CIMENTAOO DUAS 0EMAO8 w 18 11,88 14*8 237,76 0.84 %
8 pomos 13.707,01 13,77%

ai M111 SMAM FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBENIE8 m> 146,23 84,16 80*0 11.727,84 16,80%
RESIDENOAM, INCLUSIVE ESimiTURA OE FIXAÇAO.
AF_0S/20t7_P

82 96121 SHAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODAPCRflO EM FCRFL H «Tas 671 12,13 2ÍS«*7 2,08%
METÁLICO E PLÁSTICO). APJISr2ai7

10 8ERVIÇ0CS COMPLEMENTARES 3*08*0 4*8%

10.1 «9806 SffWPI IIUPE2A DE REVESDUENTO CERAMKO EM PAFCDE UTECANOC m> 888,81 2.13 2*8 1.028.81 1.47%
ACIOO MURlATICO. AF_a4l301B

10.2 CIDTO 8E*MtA OESCUPINIZAÇAO Cl MATERIAL nSEDCDA m' 141*8 10*1 13*7 1*»*S 2.77%

11 6ERVIÇ0ES FMAn 44603 0*4%

11.1 9537 SMAn LIMPEZA FINAL DA OBRA m* 178* 2*1 2*1 440,03 0*4%

ToMaMiGM 58*80*7

TatMòdBM 13.880*7

ToUl Geral 06000,04
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REFORMA UBS LAGOA DO BOI

Endereço
POVOADO LAGOA DO BOI, PASTOS BONS • MA

rURÀ Ct

PASTOS BONS

Bancos

SINAPI - 0612021 -

Maranltáe

ORSE - 04/2021 • Sergipe

SEINFRA • 027 • Ceará

Cronograma Fisico e Financeiro
Descrição
SERVIÇOS PREUMMMES

DEMOLIÇÕES E RETtflADAS

REVESTIMENTOS

COBERTURA

E8QUADRIAS

INSTALAÇÕES

intalaçOes EUÈTWCAS

INSTALAÇÕES HOROSSANItAmAS

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

PINTURA

FORROS

SERVIÇOES COMPLEMENTARES

SERVIÇOES FINAIS

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumiáado
Custo /Cumulado

Total Por Etapa
100.00%

2488,10.
100,00%

T1,91_
100,00%'
2056,20,
100,00%'
19.30227,
100,00%'
12029,52

100,00%

2631,05_
100,00%

1.57251

100,00%

2058,54,
100,00%'
88238

100,00%

10.129,13

100,00%

12797,01

100,00%

2965,26

100,00%

448,03

Encargos Sociais
Desonerado:

Horista: 85,68%

Mensalista; 48,33%

30 DIAS

100,00%

_2486J8
100,00%

100.00%

_20S6j20
100,00%

19,302,27

86,04%

3.056,54

100.00%

3.068,64

38.65%

28.977,10

38,65%

28.977,10

60 DIAS 90 DIAS

33,06%

1,6^1
100,00%
1,672.61

100,00%
joia^
100,00%
13.797,01

100,00%'
2.96S.2B

40,78%

28.483,91

79,43%

55.441,01
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REFORMA DA UBS MIGUEL PEREIRA DIN12 - BR 230, LAGOA DO
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Bancos

SINAPI . 06/2021 . Maranhão

ORSE . 04/2021 ■ Sergipe

Encargos Sociais
Desonerado:

Horista: 85,BS^

Mensallsta: 43.33%

PAStàSBGHS

MiflACS afi/MA 7M OC ÚBAI

nPOOfOBM

Conifnjçfe dB EdRcdns

Constru(alo de Aoel»Ma*ef«rrovte

Consírvféo ob Avdee ob AtetfecMVofD d» Í0ue.
Coto de Esoolo 9 Consfrucões Corretos
Construção e fWenufençáo cfe EaOçõeA e Atos ̂
£^t9*bulçáo de £nsrv'8 £/éMee

QÉns ̂trtuâfiêâ, Usrtfmas e fluMb

fomm/rwilD ob Atorto o

AiBrrenb toMofeit rdffistogore cátopife 80/dbe toas •eto/ptooRitto obwieto «artottocomopadrão.

BOI s q{Í*AC*S*R*GUi*DF).{^*L)W'4)) -1

AC ■ TAXA DEAOMNTSTTUÇAO CENlfUí:

Sm TAXAOesEOUROS

Rm TAXADSftfSCOS:

a» rAXA DEGARAArneS;

Ofm TAXAOEOeSP€$ASFtMfK&RAS:

!■ TAXA D€ LUCROâfeyUNBiAÇÃO;
tm TAXAOeiNaDÊHCÍAOEIUOSTOS(PtB.CCMHHS9 6Sf.

COMPOSIÇÃO DE BDl (%) = f(Constniçâo de Edifícios)
ITEM DiSCRtMINAçAo (

GRUPO: DESPESAS ADMINISTRATIVAS
1- Administração central

GRUPO: DIVERSOS

1- Seguro e Garantia
2' Risco

3- Despesas fktanceiras

GRUPO: LUCRO
1 - Lucro bruto

GRUPO: TRIBUTOS
1-PIS
2- COFINS

3- ISSQN
4- CPRB

Total deste grupo =

Total deste grupo =

Total deste grupo =

Total deste grupos

TOTAL >f(fórmula)B
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PREFEITURA MUN. PASTOS BONS-MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

« M^SBONSj :

Pro]«fo:

Planto Boixo do UBS POV. LAGOA DO BOI

Escala:

01 /15
Responsável técnico: Prancha:

01/03
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PREFEITURA MUN. PASTOS B0^
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

JS-MA M^SBONSj

Projéto:

Planta de Coberturo do UBS POV. LAGOA DO BOI

Escola:

01/15
Responsável técnico: Proncho:



Corte A-A'

Corte B-B

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

PREFEITURA MUN. PASTOS BONS-MA s^bonsI
f^FHRFTARIA MIINICiPAI HF «^AFinF rm9IW9avnaiSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ProJ«to:

Corte Tronsversal(AA'), Corte Longitudinal(B8')
e Fachado Principal do UBS POV. LAGOA DO BOI

Responsável tecntco:

lEscala:

01/15
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - CNPJ 05.277.173/0001-75
Av. Domingos Sertão, 100, São José, CEP 65870400, Pastos Bons MA

e-mail: prefeitura_pastosbons@hotmall.com

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NEEMIAS BENIGNO

DOS SANTOS

PASTOS BONS-MA
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INTRODUÇÃO

O presente projeto destina-se à orientação para Reforma do UBS NEEMIAS BENIGNO DOS
SANTOS, localizada no povoado Anajás, Pastos Bons - MA. O projeto contempla a reforma do edifício e

tem como objetivo propiciar aos funcionários e pacientes maior conforto e acesso à infraestrutura
necessária para atendimento.

ARQUITETURA

O PROJETO:

O Projeto de reforma, em sua concepção, buscou a elaboração de uma edificação simples e
racionalizada, atendendo aos critérios básicos para o funcionamento.

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a reforma do edifício hospitalar
compatível com a mão de obra e materiais facilmente encontrados no comércio, não necessitando de

mão-de-obra especializada. A premissa básica foi de criar uma linguagem arquitetônica que se
adaptasse as condições climáticas e culturais das diferentes regiões.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Quanto aos materiais utilizados, para as vedações optou-se pela alvenaria de tijolo furado

revestido e a estrutura em concreto armado. A parte da nova (X)bertur3 do edifício será em telha

fibrocimento ou similar em uma água, com estrutura do telhado em estrutura de madeira bem como a
cobertura dos boxes, banheiros. Para o revestimento do piso, especificou-se cerâmica resistente à

abrasão, facilitando ainda a limpeza do local.

O revestimento intemo de áreas molhadas com cerâmica facilita a limpeza e visa reduzir os

problemas de execução e manutenção. As portas são especificadas em madeira pintada ou alumínio. A
maior parte das esquadrias é do tipo correr, em alumínio.

ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de dezembro de 2004, a acessibilidade
é definida como "Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços,
mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos,
sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida".

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com dimensionamentos
adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como; barras de
apoio, equipamentos sanitários.
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Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê:

•  Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido;

•  Sanitários (feminino e masculino) para pessoas com deficiência;

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária específica para estes usuários, bem
como barras de apoio nas paredes e nas portas para a atrerlura / fechamento de cada ambiente.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

•  ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

•  Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do solo;

•  Código de Obras de Pastos Bons;

•  Código de Postura do município de Pastos Bons.
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MEMORIAL DESCRITIVO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

O Encarregado (Geral) auxiliará o Engenheiro (Residente ou não) na supervisão dos trabalhos
de construção. O elemento para ocupar o cargo deverá possuir experiência comprovada adquirida no
exercício de função idêntica, em obras de características semelhantes à contratada. Deverá possuir, no
mínimo, grau de escolaridade médio ou treinamento especializado.

Os encarregados de Forma, Armação, Concretagem, Atvenarias, Revestimentos, Instalações
etc. possuirão, obrigatoriamente, experiência adquirida no exercício de idênticas funções em obras de
características semelhantes â contratada.

O dimensionamento da equipe de encamegados ficará a cargo do CONSTRUTOR, de acordo
com o plano de construção previamente estabelecido. Os demais elementos da administração do
canteiro de obras, tais como almoxarifes, apontadores, vigias, etc., possuirão, obrigatoriamente,
expenencia adquirida no exercício de idênticas funções.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir do CONSTRUTOR a substituição de qualquer profissional do
canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como
hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro. A substituição do funcionário será
processada, no máximo 48 horas após a comunicação por escrito, da FISCALIZAÇÃO.

Os custos devem variar de obra-a-obra de acordo com o porte de cada CONTRATADA, sabendo
a mesma, qual a melhor composição para sua administração local, ficando a cargo de sua inteira
responsabilidade arcar com os custos que excedam o mínimo exigido pela CONTRATANTE.

A Contratada deverá providenciar ainda o para o perfeito Hincionamento e atendimento as
normas regulamentadoras todo e qualquer equipamento de Proteção individual visando atenuar ou
neutralizar um possível agente agressivo contra o trabalhador. Deverá ainda se responsabilizar pelo
fornecimento do Vale Transporte e alimentação.
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SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Deverão ser afixadas em local bem visível, 01 (uma) placa indicativa da obra, em chapa metálica
com armação em madeira e pintura resistente a sol e chuva, medindo1,50x2,00m conforme modelo a
ser definido pela FISCALIZAÇÃO.

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Será demolidas as paredes de alvenaria de acordo projeto arquitetônico.

O revestimento e piso cerâmico da nova sala de espera será retirado .

Todo reboco danificado será demolido

As instalações elétricas e hidrosanitária será recuperada.

Serão removidas portas e janelas danificadas sem reaproveitamento

Cobertura da varanda será removida.

PAREDES. FORROS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE VEDAÇÃO EM TUCLO CERÂMICO FURADO NA VERTICAL DE 9X19X39CM

Compreende a execução de alvenarías de vedação com tijolos ou blocos com tela armada para
dar maior resistência ao revestimento.

Para fins desta Especificação, serão considerados os seguintes tipos de alvenarías:

Figura 1. Alvenaria singela com blocos

cerâmicos 06 furos

Figura 2. Alvenaria dobrada com blocos cerâmicos

06 furos
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Juntas Amarradas;

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

Figura 3. Juntas barradas

COBERTURA

TELHA

O telhamento será executado com teiha cerâmica, do tipo colonial, e estas não deverão
apresentar defeitos sistemáticos, tais com fissuras, esfoliações, quebras ou rebarbas.

As telhas deverão ser da mesma tonalidade em toda a área da cobertura e não

deverão apresentar distorções que venham a prejudicar o encaixe. Deverão apresentar na face inferior,
gravada em alto ou baixo relevo, a marca do fabricante e a sua procedência.

REVESTIMENTO

CHAPISCO DE PAREDES

DESCRIÇÃO

O chapisco é uma argamassa de cimento e areia (traço 1:3 em volume) que tem a finalidade de
melhorar a aderência entre a alvenaria e o emboço.

Chapisco grosso: Argamassa de traço 1:3, cimento PortJand e areia de granulometría grossa, à
qual se adiciona pedrísco selecionado, com diâmetro médio de 6mm.

Obs.; Sempre que possível, deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV, preferencialmente.
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Os serviços incluídos no serviço fornecimento dos materiais, preparo e aplicação do chapisco.

APLICAÇÃO

Em alvenarias de tijolos ou blocos de concreto ou cerâmicos de superfície de concreto para
recebimento posterior do emboço.

Em superfícies muKo lisas ou pouco porosas que receberão gesso posteriormente (chapisco
rolado).

EXECUÇÃO

As paredes serão abundantemente molhadas, antes do início do chapisco. A aplicação do
chapisco será de baixo para cima em todos os parâmetros verticais das alv^arias e estruturas. As
dimensões estão discriminadas no projeto.

REBOCO INTERNO

DESCRIÇÃO

Camada de revestimento de acabamento com espessura máxima de 2,5mm feita com
argamassa de cimento, e areia (traço 1:6 em volume) para superfícies extemas, internas e em laje.

Os serviços incluídos no serviço fornecimento dos materiais, preparo e aplicação do reboco.

APLICAÇÃO

Alvenarias de tijolos, blocos (concreto ou cerâmicos) e/ou superfícies lisas de concreto que
tenham recebido chapisco com exceção dos revestimentos internos das platibandas acima das

coberturas

EXECUÇÃO

A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e umedecimento da base.

Dosar os materiais da mescla a seco. A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira

ou PVC, em camada uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser aplicada, num

movimento rápido de baixo para cima.

Se o trabalho for executado em etapas, ̂ er corte à 45 graus (chanfrado) para emenda do pano
subsequente. Devem ser executadas arestas bem definidas, vivas, deixando à vista a aresta da
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cantoneira, quando utilizada. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser
reutilizado.

Recomenda-se riscar os cantos entre paredes e forro antes da secagem. Deve ser executado no
mínimo 7 dias após aplicação do emboço e após a colocação dos marcos, peitoris, etc.

REBOCO EXTERNO - IDEM O

Nesse sen/iço estão Incluídos os revestimentos intemos das platibandas acima das coberhiras e
todos os perímetros que não receberão revestimento cerâmico.

EMBOÇO

DESCRIÇÃO

É a camada do revestimento que tem a função de regularizar a parede, isto é, tomar sua
superfície plana e vertical, aplicado sobre chapisco. É o emboço é a base para assentamento do
revestimento cerâmico, que é o trabalho do ladrítheiro. A espessura do emboço é da ordem de 1 a 2 cm,
para paredes e tetos intemos. Para paredes extemas pode ter espessuras maiores, pois nesses casos,

como as paredes são mais altas, as irregularidades são maiores.

Será executado emboço para recebimento de revestimento cerâmico, no traço 1:6 de cimento

Portiand composto CP II F, areia média úmida com taxa de inchamento. Para o preparo da argamassa é

considerado um volume de água equivalente à 25% sobre a massa de materiais secos, sendo

consideradas ainda as sobras de argamassa ao final do dia de serviço para o cálculo do consumo de
insumos de produção.

Para o preparo da argamassa é Inicialmente feita uma mistura a seco de areia, cimento e cal,
conforme a dosagem indicada e em seguida adicionada água aos poucos, misturando com ferramenta
adequada, enxada ou colher de pedreiro, até obter uma massa homogênea e livre de grumos.

O emboço é aplicado com auxílio de colher de pedreiro e terá espessura 2 cm e executado com
auxílio de taliscas, que consiste na fixação de taliscas (pequenas placas de madeira ou cerâmica de
aproximadamente 1 cm de espessura) com argamassa nos cantos superiores da parede a ser
revestida. Fixa-se primeiro a talisca superior, com distância entre sua superfície e a parede de
aproximadamente 1,5 cm. A seguir, com auxílio do fto de prumo, fíxam-se outras taliscas abaixo da
primeira, na direção vertical, com distância máxima entre elas de 2,0 m. Faz- se o mesmo taliscamento
no outro canto da parede. Em seguida, com auxílio de uma linha, fixam-se taliscas intermediárias entre
as das extremidades já feitas, ccxn distâncias de 1,50 a 2,0 m entre elas. Assim todas as taliscas
estarão com suas faces aprumadas, isto é, no mesmo plano vertical.

Depois do taliscamento, preenchem-se com argamassa no sentido vertical os espaços entre as
taliscas. A argamassa deve ser aplicada comprimindo-a contra a parede com a colher de pedreiro. Com
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isso, formam-se guias ou mestras verticais em toda a parede, que servirão de base para o
preenchimento do emboço.

Depois de feitas as guias, as taliscas devem ser retiradas. Com a parede previamente molhada,
preenche-se a área entre as duas guias lançando-se a argamassa na parede, com a colher de pedreiro,
vigorosamente, a uma distância de aproximadamente 80 cm, de forma semelhante ao feito para o
chapisco, de baixo para cima (essa operação é chamada também de "chapar a massa"). Após o
lançamento, comprime-se a argamassa na parede com a colher de pedreiro, para melhor fixá-la na
parede e retirar bolhas de ar atrasadas de lançamento.

Após o preenchimento de uma pequena área entre duas guias, apóia-se uma régua nas mesmas
e raspa-se a superfície preenchida de baixo para cima, em movimentos de zigue zague, retirando-se o
excesso de argamassa e fazendo com que toda a área fique com a superfície plana e aprumada. A
superfície deverá apresentar acabamento áspero.

Recomenda-se a aplicação do emboço apenas após 24 horas da execução do chapisco.

NORMAS

NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais - preparo, aplicação
e manutenção.

REVESTIMENTO CERÂMICO

Será executado revestimento em cerâmica 35x35cm com nível de resistência PEI maior ou igual
a 3. Serão assentados com argamassa pré-fabricada nos locais conforme especificado em detalhes do
projeto arquitetônico.

Os revestimentos deverão ser devidamente aprumados e ter boa concordância com tetos e
paredes. O rejuntamento será executado com argamassa pré-fabricada para rejunte na cor compatível
com a da cerâmica.
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PAVIMENTAÇÃO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA - REGULARIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

Este serviço será executado sobre o lastro de concreto, com argamassa 1:4(cimento e areia
média) preparo mecânico com misturador de eixo horizontai de 300kg.

EXECUÇÃO

Limpar a base, inciuindo iavar e molhar, não deixando resquícios de sujeiras ou poeiras que
possam vir a interferir na qualidade do produto final.

Definir cs níveis do contrapiso.

Assentar taiiscas.

Camada de aderência; aplicar o adesivo diluído e misUjrado com cimento.

Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espaihamento e compactação, definição
preiiminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente.

Acabamento superficiai sarrafeado, desempenado ou aiisado.

PISO CERÂMICO 45X45 ANTIDERRAPANTE

Será executado revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45 x 45 cm

iiso, 46 X 45 cm e antiderrapantes, conforme especificado em projeto arquitetônico.

Sobre o iastro de concreto será apiicada argamassa colante. Para espaihamento da argamassa

utiliza-se desempenadeira com um lado liso e outro dentado, com dentes de 3 a 4mm de altura. Com o

lado liso, espalha-se uma camada de 3 a 4mm de argamassa em mais ou menos 2,00 m^ de área,
sobre o contrapiso. Em seguida, retira-se o excesso de argamassa com o lado dentado e aplica-se
então a cerâmica.

A argamassa da camada de regularização será "apertada" firmemente com a colher e, depois,
sarrafeada. Entende-se por "apertar" como sendo a ação que visa reduzir os vazios preenchidos de
água, implicando na redução das possibilidades da retração e conseqüente estabilidade do piso.

Após terem sido distribuídas sobre a área pavimentada, as cerâmicas serão batidas com auxílio
de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a finalidade de garantir a perfeita
aderência com a argamassa colante, substituindo-se aquelas que denotarem pouca segurança.
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Nos planos ligeirannente inclinados, não serão toleradas diferenças de declívidade em relação à
prefixada ou flechas de abaulamento superiores a 1,0 cm em 5,0 m, ou seja, 0,2%.

As cerâmicas não poderão ser justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas serão corridas e
rigorosamente alinhadas, com espessura de 5mm ou 3mm com a utilização de espaçador plástico
específico.

As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidos, após o que receberão a argamassa de
rejuntamento.

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida cuidadosa limpeza
da pavimentação.

PISO CIMENTADO

A pavimentação será piso cimentado, conforme projeto no traço 1;3, pavimentação deverá
apresentar uma superfície lisa e devidamente nivelada obedecendo aos caimentos mínimos de projeto.

ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA REGIONAL DE PRIMEIRA, COM ADUELA E ALIZAR.

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, isenta de carunchos ou brocas. A

madeira deve estar bem seca. Os marcos e alisares (largura 8(xn) deverão ser fixados por intermédio

de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes
de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar com folga o peso das portas
e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serão colocados puxadores
especiais, no lado interno e uma proteção na parte inferior em chapa metálica (bate-macas em aço
inoxidável).

Todas as madeiras a serem empregadas deverão ser tratadas previamente com anti-cupinicidas.

PORTÃO PARA PEDESTRES EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE

ARAME GALVANIZADO.

Será executada um portão para entrada de pessoas na parte frontal da escola.

Ele será composto por portão em barras de ferro retangular chata e tela de arame galvanizado,
fio 8 bwg, malha quadrada 5x5cm, inclusive cadeado. Pintura
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LOUCAS E METAIS

LOUÇAS

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das cubas e dos
lavatóríos, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca. As cubas das bancadas de
granito dos banheiros serão oval de embutir em louça branca 35x50cm. No PNE será instalado lavatório
de louça branca suspenso com barra de apoio lateral conforme norma NBR 9050.

Na cozinha será instalada cuba de embutir em aço inoxidável conforme especificação em projeto

arquitetônico. Deverá ser quadrada com todos os equipamentos, inclusive srfão, válvula e engate
flexível.

Vasos sanitários que deverão ser instalados serão do tipo caixa acoplada com tampa e
acessórios.

Deverá ser instalada bacia sanitária apropriada para PNE em louça branca com válvula de
descarga e 02 barras de Inox para apoio ao lado de cada vaso sanitário, conforme projeto arquitetônico.

O tanque será em mármore sintético cor clara, modelo cuba e esfregador conforme projeto
anexo.

METAIS

Serão fornecidas e instaladas tomeiras de mesa cromada para lavatório. Serão instaladas ainda
abaixo das bancadas tomeiras destinadas a limpeza dos ambientes conforme projeto de instalações
hidráulicas. Tomeiras de jardim serão instaladas na lixeira e na área extema conforme projeto.

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das tomeiras, das válvulas de descarga e
das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam de marcas difundidas
em todo território nacional.

Deverá ser instalada na bancada de granito torneira de pressão cromada para cada pia do

banheiro. Deverá ser executado nos banheiros acima da bancada de granito espelho conforme projeto
de arquitetura, checar pranchas dos banheiros. Deverão ser fixadas cubas de louça branca oval, com
massa colante apropriada, nas bancadas de granito.

Deverão ser fornecidos e instalados registros de pressão com canopla cromada para os
chuveiros e registros de gaveta bruto para isolar os ramais de abastecimento e cavaíete da caixa d'água
confonrie projetos anexos.

Serão adotadas válvulas de descarga de 1.1/2" em metal com acabamento cromado apenas nos
banheiros para portadores de necessidades especiais.
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INSTALAÇÕES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

No projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição geral das luminárias, pontos de
força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi
considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local.

Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima
admissível considerando a distância aproximada de 40 metros do quadro geral de baixa tensão até a
subestação em poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão ser redimensionados.

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de etetrodutos,
conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a
facilidade de manutenção e durabilidade.

Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensão máxima
admissível considerando a distância entre os quadros de distribuição e o QGBT, definidas pelo layout
apresentado. Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta
sensibilidade para garantir a segurança.

As tomadas para ligação de computadores terão circuito exclusivo, para assegurar a estabilidade
de energia.

As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como
as fluorescentes, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção
harmônica. O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções, sempre no sentido das
janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo
do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de
energia.

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição, e firmemente ligados à
estrutura de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente
satisfatório e de boa aparência.

Todo equipamento será preso firmemente no local que deve ser instalado, prevendo-se meio de
fixação ou suspensão condizentes com a natureza do suporte e com o peso e dimensões do
equipamento considerado.
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As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serão protegidas contra
contatos acidentais seja por um invólucro protetor, seja pela colocação fora do alcance normal de
pessoas não qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que em operação normal possam produzir faíscas, centelhas,
chamas ou partículas de metal em fusão, deverão possuir uma separação incombustível protetora, ou
ser efetivamente separado de todo o material facilmente combustível.

Só serão empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que
satisfaçam as normas da ABNT que lhe sejam aplicáveis.

Em lugares úmidos ou normalmente molhados, nos expostos ás intempéries, onde o material
possa so^r a ação deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela
natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer incêndios ou explosões, e onde possam os
materiais ficar submetidos às temperaturas excessivas, será usado materiais adequados e destinados
especialmente a essa finalidade.

Os eletrodutos empregados neste projeto serão de PVC flexível e rígido não propagante de
chamas que oferece proteção mecânica para fios e cabos em instalações elétricas embutidas de baixa
tensão.

Os condutos serão aplicados acima do forro, embutidos na alvenaria e lajes ou sob o piso da
edificação

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o paramento da alvenaria - de modo a não
resultar excessiva proftjndidade depois de concluído o revestimento - e serão niveladas e aprumadas.
As alturas das caixas em relação ao piso acabado serão as seguintes (tomadas do bordo inferior da
caixa):

Tomadas baixas: 0,30m

Interruptores, tomadas médias: i.iOm

Tomadas altas e arandelas: 2,20m

As caixas de interruptores, quando próximas de allsares. serão localizadas a, sempre que
possível, no mínimo, iOcm desses allsares.
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PINTURA

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

Previamente a pintura das paredes externas e internas, os revestimentos deverão ser lixados,

limpos até apresentarem uma superfície uniforme livre de partículas e receberão uma demão de selador
de base acrílica.

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÃTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.

As paredes internas nas áreas sem revestimento ou acima da faixa de cerâmica de 10x10 até o
teto receberão acabamento com massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado fino. As lajes

que ficarem aparentes também receberão acabamento com massa corrida.

PINTURA COM TINTA LÃTEX

Será executada aplicação manual de pintura látex em paredes internas e lajes, em duas

demãos. Após aplicação de selador e massa corrida as superfícies que irão receber tinta látex com rolo,
pincel ou trincha, diluída em 20% de água. A primeira demão servira como seladora em superfícies

pouco porosas. A segunda mão deverá ser aplicada pura, sendo que, entre uma demão e outra deverão

ser observados intervalos mínimo de 06 horas. As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das

latas e periodicamente mvolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentação dos

pigmentos e componentes mais densos.

PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

Será executada aplicação manual de pintura látex acrílica em paredes e lajes, em duas demãos.

As superfícies que irão receber tinta látex acrílica deverão ser secas, deverá ser aplicado uma ou duas
demãos de selador. Em seguida devera ser aplicada tinta látex acrílica com rolo, pincel ou trincha,

diluída em 20% de água. A primeira demão servira como seladora em superfícies pouco porosas. A

segunda mão em diante deverá ser aplicada pura, sendo que, entre uma demão e outra deverão ser

observados intervalos mínimo de 06 horas. As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das

latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentação dos

pigmentos e componentes mais densos.

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA INCLUSO
UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO.

Todas as esquadrias metálicas, levarão pintura esmalte fosco, duas demãos na cor definida no

projeto de arquitetura, sendo que antes desta pintura as esquadrias deverão ser previamente bem
limpas, e aplicado uma demão de fundo anticorrosivo (cromato de zinco).
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PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE MADEIRA, INCLUSO UMA

DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR.

Todas as esquadrías de madeira levarão pintura esmalte fosco, duas demãos na cor definida no
projeto de arquitetura, sendo que antes desta pintura as esquadrias deverão ser previamente bem
limpas, e aplicado uma demão de fundo preparador nivelador branco.

PINTURA COM TINTA PVA LÁTEX

Deverá ser aplicado duas demãos de tinta látex própria lajes devidamente emassadas, como
acabamento o mesmo deverá estar limpo, seco, isento de poeiras e nivelado.

sário deverá serfomecido pela CONTRATADA.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

BARRAS DE APOIO INOX

As barras de apoio indicadas no projeto de esquadria, em conformidade com a NBR 9050

Acessibilidade a edrffcações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. As portas dos banheiros

PNE receberão as barras em uma das faces conforme projeto. Estas barras serão metálicas de

diâmetro 3,5 cm instaladas na posição horizontal. Estes mesmos puxadores deverão ser aplicados nas

paredes das instalações sanitárias (como "barras") para portadores de necessidades especiais

atendendo a mesma NBR, em seu subitem de instalação sanitária.
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Figura 4. Bacia sanitária - Barras de apoio lateral de fundo
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LIMPEZA FINAL DA OBRA

Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e detritos que venham
a se acumular no local da obra, a mesma deverá ser entregue totalmente limpa e com as Instalações
testadas e aprovadas pela fiscalização.

Os serviços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ ou projetos somente serão
considerados extraordinários quando autorizados pela fiscalização.

fcson Mota Sá
Eng' Civil

.rta-Ma 7167/D
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e«mBDI
1 SERVIÇOS PRELNMARES Z46131 167%

U 74209031 SMAPt PLACA DE OBRA EM ChIAPA DE ACO OAVANIZADO m* 6 389X1 395X6 2X11,56 1«%
73859002 ̂ NAPf CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m* 147 1.00 1.» 16175 0.29%

i DEMOUÇÕES E ISTIRADAS 6115 0,15%
Z1 97660 SKAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS. OE FORMA Lt« 12 0.36 0.46 1TB 0,01%

MANUAL, SEM REAPROLCrTAMENTO. AF.12Í2017
12 97666 SMAPl REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS. DE FORMAMANUAL, SSA UM 7 0,75 0.93 6,51 0.01%

REAPHOVEITAMENTO. AP_l2/20ir
1$ 97663IMAPI REMOÇAO OE LOUÇAS. 0Í FORMA MANUM., SEM REAmOVCITAIiBna UN 6 7.17 3J6 63,76 0,06%

AF_12«I17

14 97644 StlAPI REMOÇAO DE PORTAS. OE FORMA MANUAL. SEM ISAmOVErTAMENTO. n* 4 543 176 27,12 0.04%
AF_12/2017

t ALVENARIAS E REVESTIKNTOS 3.64180 160%
11 ALVENARIAS 1.647X0 162%
11-1 60043 SMAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 00 SERVÇO OE ALVENARIA DE nP 29 OM 82.35 1.647,00 162%

VEDAÇAO DE BLOCOS VAZAOCS DE CERAHICA OE 8X18X1BCM
(ESPESSURA 9CM). PARA EOriCAÇAO HABrTACIONAL MULTFAMR.IAR
(PRÉDIO) AF_1I/2[!M

la REVESTMEKTOS 198190 116%
lif 67979 S9MPT CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS £ ESTRUTURAS DE CONCRETO nP 40 106 191 151*0 0X4%

INTERNAS, COM COLHER DE PEIXEIRO. ARSAAtASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM 8ETONEIRA4001-AF SeOCIM

3.:M)  «7530 SHAPI MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO OE milXA. EM ARGAMASSA flB* 46 27,42 14X7 1.370,60 116%
TRAÇO PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES. ESI^SSURA DE 20MM, COM ETECUÇAOK
TAUSCAS. AF.OalTOlA

3X3 11368 OR^ RevastirmfCocwSfncopera parede. 10 i lOcm. Elane, InhagaWBbranco m* S 60,95 <166 31140 0,51%
neah, pM- 3. aplicado com açamasea nfejslnaãzadaacl, r^untado. eickjsNe
reçiianiCNdo de Pare ou emSoço - Rav 01

124 68173 S94AH (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇOlMASSA OI* 6 25.17 31.46 157,30 0X5%
ÚMCA APUCAOO MANUALMENTE. TRAÇO 1:2.g. EM BETONEIRA OE 4O01.
PAREDES INTERNAS. COM E)CCUÇAO DE TAUSCAS. EDFICAÇXO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRAO.
AF_1MD14

4 COBERTURA 16-307X0 24,34%
4.1 94221 SINAPt CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO M 16 16.» 217S 46150 0.66%

1129 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AQUAS.
INCLUSO TRANSPORTE XCRTICAL. AF_07aOia

Õ . 94224 8MAPI EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CALE AREIA) M 11.7 17.36 21.72 254,12 140%
AF_07;2019

278 0RSE RewaAc em cobertura com laha cerandca apo canal comuih, Itabaiana ou nnMar, nf 1913 60.92 7115 1*1*194 2126%
com repostcdo de 20% do matedal

s E80UADRWS 1166X8 121 %
91306 SMAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COHHfTA, UN 12 101.67 126,96 1.S21S2 142%

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO. COM EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_t2r2aia

12 «K22SMARI PORTA OE MADEIRA PARA PINTURA. SEMLOCA (LEVE OU MÉDIA) UN 12 34179 30146 1641,76 5,70%
■OX2IOCM. ESPESSURA OE 3.5CM, INCLUSO DOBRAOIÇAS -
FORNECIMENTO E NSTALAÇÃO. AF_I2/201B

B wstalaçOes 6X015< 1173%
B.1 WTALAÇOES ELÉTRICAS 3X3111 114%
6.1 1 97611 SINAP» LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE OE 16 W, BASE E27 . UN 15 16.96 2167 351» 156%

FORNECIMENTO E WSTALAÇAO. AF 02/2020
97583 SnM>l LUMINÁRIA TIPOPLAFON, DE SOBREPOR. COM 1 LÃtVAOALED OE 12/13 UN 6 3191 44X6 26126 0,43%

W. SEM REATOR . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ12/2020
6.1. j 82025 SKAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS M EMBL/TW 2FMT UN 10 46X3 61X3 61130 186%

10Ã INCLUINDO SUPORTE E PLACA.FORNECMENTOENSTALAÇÃO.
Af,12/2015

61.4 92000 SMAFI TOMADA BAIXA OE EMBUTIR (1 MOOULO) 2P.T10Ã MCIUF400 SUPORTE UN 10 20,70 28,97 2S17D 141 %
E PLACA. FC5RNEC94ENTO E «STALAÇÃO. AF_12/2015

61.S 628 0RSE RrniLão de porta da Tomada stmpln oom repoeçâo da lomada e da (ação N 6 96.50 10112 6*172 1,03%
61.6 101946 SffiAPt QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDCOR DE UN 1 123,65 154.56 154.56 0.25%

SOBREPOR • FOR/ECIMENTO E INST/OÃÇAO.AF 10/2020
61.7 91826S94API CABO OE COBRE FLE)}VEL ISOLADO, 2,5 MM-, ANTLCHAMA 450/750 V, W 200 174 4X7 634.00 1.46%

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FCRNECWEMTO E NSTALAÇÃO.
AF_12í!015

62 MSTALAÇOeS HDROSSANTTÃRIAS 4.77147 7,56%
611 16B1 OBSE RercAo de poria de eagcca Qpo 2 * Rev. 01 un 13 71,0* BliO 1.154.40 1,64%
612 12637 OftSE Uinptt2B àé tesBS al4 $m3 un 1 300,00 37100 37100 0,60%
613 66BS7$tMPI POftTO DE CONSUMO TERMMAL DE ÁGUA FftIA (SUBRAMAL) COM UN 4 87.69 12136 499.40 176%

TUBULAÇAO de PVC. os 25 UM. INSTALADO £M ftAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASQO E CHUMBAUENTO EU ALVENAftIA, AF_112014

614 1201 ORSE de ponto de água bpo 2 un 13 0,17 esxi 1.107,73 1,76%
616 66926 SMAPI TANQUE DE UARMORE SINTÁTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE. UN 1 37146 47107 *7107 176 %

INCLUSO 6IFÁ0 FLEXiVEL EU P^. VAlVAJLA PLA^ICA E TOftlCJftA D£
PLÁSTICO - FORNECIMENTO E NSTALAÇAO. AF_01/2Q20

62.6 5046 OftSE Caiica d'aguâ de podeiileno • inetaldda. amato base de epoie. e^. 1009 Rrae ifft 1 MOO 67175 97175 1.39%
6X7 1663 ORSC Ponto de esgoto com tubo da pw rígaio aolddwl de 0 lOO evn [vaso taiOM) Ft 1 108.37 13146 13146 0X2%
616 1979 WS£ Ponto de esgoto com tuÉM de pvc rt^do ftoUóibl de 0 40 rrni (InwWdrujA, ut 2 6167 813» 164,66 126%

mdonos, ralos sdcsiedcis, etc..)
7 LOUÇAS. f^A6 E ACESSÓRIOS 1X9179 101 %
7.1 68806 StNAn TORHBRA CftOUAOA OE MESA. 1/2^ MT FVSRA lASKTÒRIO, FUOftAO UN 7 4640 S175 397X5 163%

POPULAR • FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_01/2Q2â
7J 66910 SMAP1 TORNEIRA CROUADA TUBO MÒVEU OE PAREDE. ^/7XAi 3/4; PARAPIAOE UN i ■185 107X3 107>3 117%

C02TNHA. PAORAC MEDíO - PORNECBdENTC E INSTALAÇAO. AF JHOCO

7.3 100648 SMAPl ASSENTO SANfTARIO CONNCNCIONM. • FORNECIMENTO E NSTALACAO. W 4 3110 41,37 165,46 0X6%



FOtHA?i«
PROC. H':

SIFAODOTIPOFLEXneLEMPVCt X1.la - FORNECNENTOE
INSTALACÍO. AFJlt/21170
SIFAOOÚTIPOGAftR/tfWCOFOEMPVCI.IM XI.I/r-FOfMECMENTOE

INSTALACAO. AF_l)1f202O
VASO SANITÁRIO SF0N«}0 COM CAOCA ACORJUM LOUÇA BRANOA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO. VJliríaX
BANCADA ORANITO CINZA. BOXOOCM. WCL. CUBA DE EtiBUTIR OVAL
LOUÇA BRANCA 3S X 50 CM, VÁLVULA METM. CftOMADO. BFÁO FLEX^eL
PVC, ENQATE 30 CM FLEIdVEL FlASTICO E TOWEIRA CROMAOA DE
MESA, PADRAO popular • FOWEC. E MSTALACÁO. Af 01/2020

8.10*88003 SMAn

B8SOSMAPI 60.68 0,16 A(

BS8BBSMAPI 4M42 0.61 %

BSBSSmAPI 473.31 0.8AK

PMTURA

APLICAÇÁO DE FUNDO SELADOft ACRkJCO EM PAREDES, UMA DEMtô.
AF.06«II4

APLiCAÇÁO E LIXAMENTO DE HA^ LÁTEX EM PWRffiES, UMA OBAÁO.
AF.OeiiZOU

APLICAÇAO manual de pintura com TINTALATEX FVA EM PAREDES.
DUAS OEMÁOS. AF_0e/2Ot4
APUCAÇÁO MANUAL DE PINTURA COU TINTA LÁTEX ACRiLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÁOS. AFJM/2ai4
P>nluf& d» Acabamento corn aplcaçéo de CB itamtee de esmale BfttMca eobfe

Buturfldas melâfecas - RI

FORROS

FORRO EM REGUAS DE PVC. FRISADO. PARA AMBIENTES RESIDENCIAISl
INCLUSIN^ ESTRUTURA OE FIXAÇAO. AF.0&»17.P
ACAâAMENTOS PARA FORRO (ROO ACORRO BI PERFL METALICO E
PtASTICO^ AF_0Sf20T7
SERVIÇOeS DIVERSOS

LIMPE2A OE REVESTIMENTO CERAmICO Bá PAREDE UTLIZANDO ACIDO

wuRiAnco. af_cm;2qi9
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATTVA) ESCCUÇAO OE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARWAOa PARA EDIFICAÇÃO MSTTTUClQNAl. TÉRREA. FCK •
aSMPA. AF_0V2017
CORflIUAO SIMPLES. OIAMETHO EXTERNO « M^. EM AÇO
GALVANIZADO. AF 04/2ú19_P
ORELHA OE FERRO PI CALHAS E CAIXAS

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO OE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO BI CfiRA, ACABAMS<TO

CONVENCIONAL. ESPESSURA B CM. AfWlAÜO. AF.D7/3O10

BERVfÇOESFMAIS

LIMFCZA FINAL DA OBRA

nM%
2.37 H

U^AO

1480127SBABS S NAP^

SMSSSINAn 3.77 %

UASr SINAPI 3.473,87 S.S2%

88409 SMAn

1.28%2308 ORSE 17.77 BQ101

8,92%

5.46%90111 SMAPf

80121 SfMPf 201.12 0.48%

7jaO,83

816.00

11,04%

0.89%8800B SMAPI

9S8S7SMAH Z91S,W %mA9 Z07B.13 4,58%

0,53%600&S SmAff 110.97 138,71

Z74%

Z01 %

C1436 SEJNFRA

94B02 8MAR1

181.68

88,40
2C47

IIOlSO

1.720.66

1.768.00

881,64

851.64

1,35%

1.35%9S37SINAPI

TelM MB BOI

TfllMdoBOI

TetelQerM

50.925.72

12.S49.00

e.B94.B1



PÀsfàSBONSi

Obra

REFORMA UBS NEEMUS BEWONO

Enderaço
POVOADO ANAJAS, pastos BONS • HA

Bancos

SINAPI • OB/2021 •

Maranháo

ORSE . 04/2021 • Ser^pa

SEINFRA ■ 027 • Ceará

Encargos Sociais
Desonerado:

Horísta: 84,19%

Mensaista: 48,08%

Cronograma
Itom Daacriçio
1 SERVIÇOS PREUMINARE8

2 ■ • • oemouçDes E RETIRADW

3" ALVENARIAS E REVESTIMENTOS

4 COBERTURA

S ESQUADRIAS

6 INSTALAÇÕES

8.1 intalaçOes elétricas

6,2 INSTALAÇÕES HDROSSANITARIAS

7 LOUÇAS. METAIS EACESSÕRIOS

8 PINTURA

9 FORROS

10 SERVIÇ0E8 DIVERSOS

11 SERVIÇOES FINAIS

Porcentagem

Custo

Porcentagam Acumiáado
Custe Acumulado

Físico e Financeiro

Total Por Etapa
100,00%

2.49S,31.
100,00%'

93,15

100,00%*
3.845,00
100,00%'
15.307,26.
100,00%'
5.165,28

100,00%

8.000.50

100,00%'
3J3S,11

100,00%

4.773,47

100,00%'
1.695,70

180,00%

14J87,4a

100,00%

3.723,00

100,00%
7.320,02

100,00%

601,64

30 DIAS

100,00%
2495,31

100.00%
93.15

100.00%

3,S45.90

lOD.OOll
15.307JB

55.60%

4.773.47

100.00%

4.773.47

60 DIAS 90 DIAS

41,64%

26.315,09

41,04%

26.315,09

40,40%

3.235.11

100,00%

3.235,11

100.00%

14.397.40

100,00%
3.723.88'

10o!o9%'
7.3a),a2

45,50%

20.667,01

87,42%

54.982,10
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Obra

REFORMA DA UBSNEEMIAS BENIGNO DOS SANTOS •

POVOADO ANAJÁS - PASTOS BONS - MA

Bancos

SINAPI-06/2021 - Maranhão

ORSE-04/2021 - Sergipe

Encargos Sociais
Desonerado:

Horista: 85,68%

Mensalista; 49,33%

PÀStÓSBONSi

26,00%

VÂLORSSDeBUPOprwvoeMÃ

mooeosfu

Canfíuç^ àB SdMo*

CefíOn/çác dB Rodovm «

Cof^Bíníçéo de Asotas de AbesteatmeO de A^ím,
Cekh de Bsoote e Congtruçôeê CorreMae
Cofisin/çio 9 h^fülençéo de Egteçôes e AMbs da
O^B/df^/fçSo dB EhedlÍB £/étrlea

Oòns Poítuánee, Aiereiimê e AMals

Pc^nec^rnffnío d9 Meleneis e S^u^emerta»

A/iSnTiiJe9beproht4Aitm^ffdncikUbdo80ldeeieànU9càm/9iâdoned9i, datwiflbaBraatatato wippaMo.

BOI - {[(1«AC+S4'R+â)41-»OF>.(1+<.)l/(1-')> -1

AC- nxAOEADm/tsTTUçAoceimii.-

S- rAXil 0£ SBHJI70S;

«■ TMAOefí/SCOS;

a m TAXA DE GARAVrUS;

0F« TAXAOEOeSPeSASFlHANCBMS:

L- TAXAOEÍUCRaRBUUNBiAÇAO;
|E rAXA DE'WCIOfNCW 0£ iwosros (ne COflFINS 8 ISS|.

COMPOSIÇÃO DE BOI (%) = f(Constnição de Edifícios)
ITEM DISCMMINAçAO (

GRUPO: DESPESAS ADMINISTRATIVAS
1- Administração centrai

GRUPO: DIVERSOS
1- Seguro e Garantia
2- Risco

3- Despesas financeiras

GRUPO: LUCRO
1- Lucro bruto

GRUPO: TRIBUTOS

1-PiS
2- COFINS

3- ISSQN

4- CPRB

Total deste grupo °

Total deste grupo =

Total deste grupo =

Total deste grupo = 13,15%

TOTAL « f(fórniuia) ■ 25,00%



í "f

LfCeWOA:

I - OÊmnmimmo

I 'tf/mm ̂

PREFEITURA MUN. PASTOS BONS-MA «
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto:

Planta de Cobertura

UBS POV. ANAJAS

Responsável técnico:

[Escalo:

01 /15

01/03



i

Escala:Projeto:

Planta Baixa

UBS POV. ANAJÁS

Prancha:Responsovel técnico:



FACHADA FRONTAL SFM MURO

PREFEITURA MUN. PASTOS BONS-MA « imòsBONsi
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÜDE

Projeto:

Cortes e Fochodas

UBS POV. ANAJÁS

Responsável técnico:

lÉscala:

01 /15



PROPONENTE ; PREFEITURA MUNICPAL DE PASTOS BONS- MA

OBRA REFORMA DE UNDADE BASKADE SAÚDE

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: aS.S8%(H0RA) 49.33K(MES) COM B. D. 35,OOK
Baaede PREÇOS: SMAPI Oeiami, DRSE 04/2021. DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS

;.FOLHÀN®:
PROC. \{^\rpom/jp/
RUBRICA:

Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:

cõBieo DíscmçÃo
COMDSSONifíAÇAO seuoeswei

HORISTA (%) 1 MÍNSAUSTA 1%) HORISTA 1%) j UeNSAUSTA Pi) 1

nss

SESí

SENA!

NCfU

SEffiUE

Soiaig Edueaçio

Seguro Conlra AaOirtBS Oe Tr^taJOo

FGTS

SeCDNCI

IRepouso Semanal Remune/adc

Feriados

Auxflo - EnfunldaiM

13<S>tíito

UcRiga Paternidade

Falas JueSdcedas

IDlas de Cluva

jAindln AcidenTes de TntOallid

IFífias Soldes

ISauno Matemidaild

17.87% Não Incide

Nio Incide 3.05% N3o Incide

a 67% 386% 0,67%

a33% 1370% 6.33%

a.1%% 307% 0.08%

0,56% 371% 0.56%

Náordde 1.48% Náo Incide

0.08% 0,11% 0.08%

10.93% 14.84% 10.93%

0.031 0.03% 0.03%

20.66% 49.80% 20.66%

Aviso Prè4o Tiabaludo

FSlaa tuemadas

Deposito Re&dsào Sem Justa Causa

MAdctcnal

Otll

IJ?'il

RslitcidHia de Gnira A sotn Avisa

368% 16.82%

0.29% 339%

Totil

9.23% 3.97% 19,21% 6,12%

6530% 49.33% 115.66% 73.48%

inizamos as Tabelas SM AR de tisuínos e ds Composiçòss do lAxr. COM DESONERAÇÃO

ESTAO sendo adotados os percentuais ABAIXO;

CMso' I % tfos Gwpos i % Total ite Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:

KOAISTAS MENSALISTAS
49,80%

-ü- 85:68%
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PASTOSBONSl a

■ FOLHA
PROC. w-TtVõWW
RUSRiav Tt—

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS -CNPJ 05.277.173/0001-75
Av. Domingos Sertão, 100, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-mail: prefeitura_pastosbons@hotmail.com

MEMORIAL DESCRiriVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUÍS MESTRE

PASTOS BONS-MA



pRt«/rupa IX

PASTOS BONS

PROC. N': TP 01,
RUBRICA: X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS -CNPJ 05.27J.173/0001-75
Av Domingos Sertão, 100, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-mail: prefeitura_pastosbons@hotmaii.com

atendimento.

arquitetura

.0 PROJETO:

o Projeto de reforma, em soa concepção, boscou a elaboraçSo de uma edfioaçao simples e
racionalizada, atendendo aos critérios básicos para o funcionamento.

adaptasse as condições climáticas e culturais das diferentes regiões.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Quanto aos matenars utilizados, f«ra as vedações optou-^ pete

k abrasão, facilitando ainda a limpeza do local.

o revestimento interno de áreas molhadas com cerâmica facilita a limpeza e visa redigir os
problemas de execução e manutenção As portas sâo especificadas em madeira pintada ou alumínio. A
maior parte das esquadrias é do tipo correr, em alumínio.

ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N''5.296, de 2 de dezembro de 2001, a a^ssibilidade

~-r==rSÜ-==Hr=
mobilidade reduzida".

o projeto arquitetônico baseado na no,rr« ABNT NBR 9050

apoio, equipamentos sanitários.



PfítfElTUBA DE I ■ A'-

PASTOSBONSf t

^ FOLHA
PROC. N®: -TP oWy
RUBRICA: 11—

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - CNPJ 05.277.173/0001 -75
Av. Domingos Sertão, 100, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-mail; prefeitura_pastosbons@hotm3il.com

Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê:

•  Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido;

•  Sanitários (feminino e masculino) para pessoas com deficiência;

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária específica para estes usuários, bem
como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada ambiente.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

•  ABhTT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
•  Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do solo;

• Código de Obras de Pastos Bons;
• Código de Postura do município de Pastos Bons.
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PASTOS BONS j i;P-WA

froiHA I í'';
IPROC. IM®:'■7^

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - CNPJ 05.277.173/0001 -75
Av. Domingos Sertão, 100, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-mail: prefeitura_pastosbons@hotmail.com

MEMORIAL DESCRITIVO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

O Encarregado (Gerat) auxiliará o Engenheiro (Residente ou não) na supervisão dos trabalhos
de construção. O elemento para ocupar o cargo deverá possuir experiência comprovada adquirida no
exercício de função idêntica, em obras de características semelhantes à contratada. Deverá possuir, no

^^ínimo, grau de escolaridade médio ou treinamento especializado.
Os encarregados de Forma. Armação, Concreíagem, Aivenarias, Revestimentos, Instalações

etc. possuirão, obrigatoriamente, experiência adquirida no exercício de Idênticas funções em obras de
características semelhantes â contratada.

O dimensionamento da equipe de encarregados ficará a cargo do CONSTRUTOR, de acordo
com o plano de construção previamente estabelecido. Os demais elementos da administração do
canteiro de obras, tais como almoxarifes, apontadores, vigias, etc., possuirão, obrigatoriamente,
experiência adquirida no exercício de idênticas funções.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir do CONSTRUTOR a substituição de qualquer profissional do
canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, tem como
hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro. A substituição do funcionárb será
processada, no máximo 48 horas após a comunicação por escrito, da FISCALIZAÇÃO.

^  Os custos devem variar de obra-a-obra de acordo com o porte de cada CONTRATADA, sabendo
a mesma, qual a melhor composição para sua administração local, ficando a cargo de sua inteira
responsabilidade arcar com os custos que excedam o mínimo exigido pela CONTRATANTE.

A Contratada deverá providenciar ainda o para o perfeito funcionamento e atendimento as
normas regulamentadoras todo e qualquer equipamento de Proteção individual visando atenuar ou
neutralizar um possível agente agressivo contra o trabalhador. Deverá ainda se responsabilizar pelo
fornecimento do Vale Transporte e alimentação.
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PÃSTOS BONS

-FOUUu-':
FROC. H': rp m/^/
RUBRiC.^: ^

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - CNPJ 05.277.173/0001-75
Av. Domingos Sertão, 100, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-maii: prefeitura_pastosbons@hotmail.com

<tFRVICQS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Deverão ser afixadas em local bem visível, 01 (uma) placa indicativa da obra, em chapa metálica
com armação em madeira e pintura resistente a sol e chuva, medíndo1,50x2,00m conforme modelo a
ser definido pela FISCALIZAÇÃO.

^  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Serâ demolidas as paredes de alvenaria de acordo projeto aquitetônico.

O revestimento e piso cerâmico da nova sala de espera será retirado ,

Todo reboco danificado será demoiido

As insteiações elétricas e hidrosanitária será recuperada.

Serão removidas portas e janelas danificadas sem reaproveitamento

Cobertura da varanda será removida.

I  PAREDES. FORROS E DIVISÓRIAS

ALVENARIAS DE VEDAÇÃO EM TUOLO CERÂMICO FURADO NA VERTICAL DE 9X19X39CM

Compreende a execução de alvenarias de vedação com tijolos ou blocos com tela armada para
dar maior resistência ao revestimento.

Para fins desta Especificação, serão considerados os seguintes tipos de alvenarias:

Figura 1. Alvenaria singela com blocos
cerâmicos 06 furos

Figura 2. Alvenaria dobrada com blocos cerâmicos
06 furos

-oSi'-

...

Al
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FASTOS BONS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - CNPJ 05.277.173/0001 -75
Av. Domingos Sertão, 100, São José, CEP 65870^00^ Pastos Bons

e-mall: prefeitura_pastQSbons@hotmail.com

Juntas Amarradas;

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

Figura 3. Juntas Amarradas

COBERTURA

TELHA

O telhamento será executado com telha cerâmica, do tipo colon^ e estas não deverão
apresentar defeitos sistemáticos, tais com fissuras, esfoliações, quebras ou rebarbas.

As telhas deverão ser da mesma tonalidade em toda a área da cobertura e não
deverão apresentar distorções que venham a prejudicar o encaixe.^verâo apresentar na face inferior.

■ gravada em alto ou baixo relevo, a marca do fabricante e a sua procedência.

revestimento

CHAPISCO DE PAREDES

DESCRIÇÃO

o ohapisco é uma argamassa de cimento e areia (tmço 1:3 em volume) que tem a finalidade de
melhorar a aderência entre a alvenaria e o embaço.

Cttapisco gmsso: Argamassa de traço 1 ;3, cimento Portland e areia de granulometr^ grossa, â
qual se adiciona pedrisoo selecionado, com diâmetro médio de 6mm.

Obs.: sempre que possível, deverá ser utifeado cimento CP-lll ou CP-IV, preferencialmente.



PASTOS BONS

-FOLHAM":
PROC. N':7/'
RUBR1C'\: JL—

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS -CNPJ 05.277.173/0001-75
Av Domingos Sertão. 100, São José, CEP 65870J)00, Pastos Bons MA

e-mail: prefeitura_pastosbons@hotmail.com

os serviços incluídos no serviço fornecimento dos materiais, preparo e apiicaçâo do ohapisco.
APLICAÇÃO

Em aivenarias de tijolos ou biocos de concreto ou cerâmicos de superfície de concreto para
recebimento posterior do emboço.

Em superfícies muito lisas ou pouco porosas que receberão gesso posteriormente (chapisoo
rolado).

^  EXECUÇÃO

As oaredes serão abundantemente molhadas, antes do inicio do ohapisco. A aplicação docnapisco seTdt baTxo para cima em todos os parâmetros verticars das aivenarias e estruturas. As
dimensões estão discriminadas no projeto.

REBOCO INTERNO

DESCRIÇÃO

Camada de revestimento de acabamento com espessura máxima de 2,5mm feita com
argamassa de cimento, e areia (traço 1 ;6 em voiume) para superfícies externas, internas e em laje

OS serviços incluídos no serviço fornecimento dos materiais, preparo e aplicação do reboco.
APLICAÇÃO

coberturas

EXECUÇÃO

movimento rápido de baixo para cima.
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RUBRia'\: Tf

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - CNPJ 05.277.173/0001 -75
Av. Domingos Sertão, 100, São José, CEP 65870-000, Pastos Bons MA

e-maii: prefeltura_pastosbons@hotmail.com

cantoneira, quando utilizada. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser
reutilizado.

Recomenda-se riscar os cantos entre paredes e forro antes da secagem. Deve ser executado no
mínimo 7 dias após aplicação do emboço e após a colocação dos marcos, peitoris, etc.

REBOCO EXTERNO - IDEM O

Nesse serviço estão Incluídos os revestimentos internos das platibandas acima das coberturas e
todos os perímetros que não receberão revestimento cerâmico.

^ EMBOÇO
DESCRIÇÃO

É a camada do revestimento que tem a função de regularizar a parede, isto é, tornar sua
superfície plana e vertical, aplicado sobre chapisco. É o emboço é a base para assentamento do
revestimento cerâmico, que é o trabalho do ladrilheiro. A espessura do emboço é da ordem de 1 a 2 cm,
para paredes e tetos internos. Para paredes externas pode ter espessuras maiores, pois nesses casos,
como as paredes são mais altas, as irregularidades são maiores.

Será executado emboço para recebimento de revestimento cerâmico, no traço 1:6 de cimento
Portiand composto CP II F, areia média úmida com taxa de inchamento. Para o preparo da argamassa é
considerado um volume de água equivalente à 25% sobre a massa de materiais secos, sendo
consideradas ainda as sobras de argamassa ao final do dia de serviço para o cálculo do consumo de

^nsumos de produção.
Para o preparo da argamassa é inicialmente feita uma mistura a seco de areia, cimento e cal,

conforme a dosagem indicada e em seguida adicionada água aos poucos, misturando com ferramenta
adequada, enxada ou colher de pedreiro, até obter uma massa homogênea e livre de grumos.

O emboço é aplicado com auxílio de colher de pedreiro e terá espessura 2 cm e executado com
auxílio de taliscas, que consiste na fixação de taliscas (pequenas placas de madeira ou cerâmica de
aproximadamente 1 cm de espessura) com argamassa nos cantos superiores da parede a ser
revestida. Fixa-se primeiro a talisca superior, com distância entre sua superfície e a parede de
aproximadamente 1,5 cm. A seguir, com auxíiio do fio de prumo, fixam-se outras taliscas abaixo da
primeira, na direção vertical, com distância máxima entre elas de 2,0 m. Faz- se o mesmo taliscamento
no outro canto da parede. Em seguida, com auxílio de uma linha, fixam-se taliscas intermediárias entre
as das extremidades já feitas, com distâncias de 1,50 a 2,0 m entre elas. Assim todas as taliscas
estarão com suas faces aprumadas, isto é, no mesmo plano vertical.

Depois do taliscamento, preenchem-se com argamassa no sentido vertical os espaços entre as
taliscas. A argamassa deve ser aplicada oamprimindo-a contra a parede com a colher de pedreiro, Com
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isso, formam-se guias ou mestras verticais em toda a parede, que servirão de base para o
preenchimento do emboço.

Depois de feitas as guias, as taiiscas devem ser retiradas. Com a parede previamente molhada,
preenche-se a área entre as duas guias iançando-se a argamassa na parede, com a colher de pedreiro,
vigorosamente, a uma distância de aproximadamente 80 cm, de forma semelhante ao feito para o
chapisco, de baixo para cima (essa operação é chamada também de "chapar a massa"). Após o
lançamento, comprime-se a argamassa na parede com a colher de pedreiro, para melhor fixá-la na
parede e retirar bolhas de ar atrasadas de lançamento.

Após o preenchimento de uma pequena área entre duas guias, apóia-se uma régua nas mesmas
e raspa-se a superfície preenchida de baixo para cima, em movimentos de zigue zague, retirando-se o
excesso de aigamassa e fazendo com que toda a área fique com a superfície plana e aprumada. A
superfície deverá apresentar acabamento áspero.

Recomenda-se a aplicado do emboço apenas após 24 horas da execução do chapisco.

NORMAS

NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais - preparo, aplicação
e manutenção

REVESTIMENTO CERÂMICO

Será executado revestimento em cerâmica 35x35cm com nivei de resistência PEI maior ou igual
^^a 3. Serão assentados com argamassa pré-fabricada nos locais conforme especificado em detalhes do
^Pl^rojeto arquitetônico.

Os revestimentos deverão ser devidamente aprumados e ter boa concordância com tetos e
paredes. O rejuntamento será executado com argamassa pré-fabricada para rejunte na cor compatível
com a da cerâmica.
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PAVIMENTAÇÃO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA - REGULARIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

Este serviço será executado sobre o lastro de concreto, com argamassa 1 -4(cimento e areia
média) preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 300kg.

EXECUÇÃO

^  Limpar a base, incluindo lavar e molhar, não deixando resquícios de sujeiras ou poeiras que
possam vir a interferir na qualidade do produto final.

Definir os níveis do contrapíso.

Assentar taliscas.

Camada de aderência: aplicar o adesivo diluído e misturado com cimento.

Argamassa de contrapíso: envolve lançamento, espalhamento e compactação, definição
preliminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente.

Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

PISO CERÂMICO 45X45 ANTIDERRAPANTE

^  Será executado revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45 x 45 cm
liso, 45 X 45 cm e antiderrapantes, conforme especificado em projeto arquitetônico.

Sobre o lastro de concreto será aplicada a^amassa colante. Para espalhamento da aigama^a
utiliza-se desempenadeira com um lado liso e outro dentado, com dentes de 3 a 4mm de altura. Com o
lado liso, espalha-se uma camada de 3 a 4mm de argamassa em mais ou menos 2,00 m^ de área,
sobre o contrapiso. Em seguida, retira-se o excesso de argamassa com o lado dentado e aplica-se
então a cerâmica.

A argamassa da camada de regularização será "apertada" firmemente com a colher e, depois,
sarrafeada. Entende-se por "apertar" como sendo a ação que visa reduzir os vazios preenchidos de
água, implicando na redução das possibilidades da retração e conseqüente estabilidade do piso.

Após terem sido distribuídas sobre a área pavimenteda, as cerâmicas serão batidas com auxílio
de um bloco de madeira e um martelo de pedreiro, uma a uma, com a finalidade de garantir a perfeita
aderência com a argamassa colante, substituindo-se aquelas que denotarem pouca segurança.
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Nos planos ligeiramente inclinados, nâo serão toleradas diferenças de deciividade em relação â
prefixada ou flechas de abaulamento superiores a 1,0 cm em 5,0 m, ou seja, 0,2%.

As cerâmicas nâo poderão ser Justapostas, ou seja, com junta seca. As juntas serão corridas e
rigorosamente alinhadas, com espessura de 5mm ou 3mm com a utilização de espaçador plástico
específico.

As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidos, após o que receberão a argamassa de
rejuntamento.

^  Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida cuidadosa limpeza
da pavimentação.

PISO CIIVENTADO

A pavimentação será piso cimentado, conforme projeto no traço 1:3, pavimentação deverá
apresentar uma superfície lisa e devidamente nivelada obedecendo aos caimentos mínimos de projeto.

ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA REGIONAL DE PRIMEIRA, COM ADUELA E ALIZAR.

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, isenta de carunchos ou brocas. A
madeira deve estar bem seca. Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio
de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.

» As ferragens deverão ser de latão ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes
í ^ aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar com folga o peso das portas

e o regime de tralcalho que venham a ser submetidas.

Nas portas indicadas em projeto, onde ̂  atende a NBR 9050, serão colocados puxadores
especiais, no lado interno e uma proteção na parte inferior em chapa metálica (bate-macas em aço
inoxidável).

Todas as madeiras a serem empregadas deverão ser tratadas previamente com anti-cupinicidas.

PORTÃO PARA PEDESTRES EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE
ARAME GALVANIZADO.

Será executada um portão para entrada de pessoas na parte frontal da escola,

Ele será composto por portão em barras de ferro retangular chata e tela de arame galvanizado,
fio 8 bwg, malha quadrada 5x5cm, inclusive cadeado. Pintura
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LOUCAS E METAIS

LOUÇAS

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das cubas e dos
íavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca. As cubas das bancadas de
granito dos banheiros serão oval de embutir em louça branca 35x50cm. No PNE será instalado lavatório
de louça branca suspenso com barra de apoio lateral conforme norma NBR 9050.

Na cozinha será Instalada cuba de embutir em aço inoxidável conforme especificação em projeto
Arquitetônico. Deverá ser quadrada com todos os equipamentos, Inclusive sifâo, válvula e engate
flexível.

Vasos sanitários que deverão ser instalados serão do tipo caixa acoplada crom tampa e
acessórios.

Deverá ser instalada tacia sanitária apropriada para PNE em louça branca com válvula de
descarga e 02 barras de inox para apoio ao lado de cada vaso sanitário, conforme projeto arquitetônico.

O tanque será em mármore sintético cor ciara, modelo cuba e esfregador conforme projeto
anexo.

METAIS

Serão fomecidas e instaladas torneiras de mesa cromada para lavatório. Serão instaladas ainda
^^abaixo das bancadas torneiras destinadas a limpeza dos ambientes conforme projeto de instalações
^Piidráulicas. Tomeiras de jardim serão instaladas na lixeira e na área externa conforme projeto.

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de descarga e
das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam de marcas difundidas
em todo território nacional.

Deverá ser instalada na bancada de granito torneira de pressão cromada para cada pia do
banheiro. Deverá ser executado nos banheiros acima da bancada de granito espelho conforme projeto
de arquitetura, checar pranchas dos banheiros. Deverão ser fixadas cubas de louça branca oval, com
massa colante apropriada, nas bancadas de granito.

Deverão ser fornecidos e instalados registros de pressão com canopla cromada para os
chuveiros e registros de gaveta bruto para isolar os ramais de abastecimento e cavalete da caixa dágua
conforme projetos anexos.

Serão adotadas válvulas de descarga de 1.1/2" em metal com acabamento cremado apenas nos
banheiros para portadores de necessidades especiais.
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INSTALAÇÕES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

No projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição geral das luminárias, pontos de
força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi
considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local.

Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima
^dmissível considerando a distância aproximada de 40 metros do quadro geral de beixa tensão até a
^L:r.estaçâo em poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão ser redimensionados.

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos.
conduletes e caixas de passagem. Todos os matenais deveio ser de qualidade para garantir a
facilidade de manutenção e durabilidade.

Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensão máxima
admissível considerando a distância entre os quadros de distribuição e o QGBT, definidas peto layout
apresentado. Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta
sensibilidade para garantira segurança.

As tomadas para ligação de computadores terão circuito exclusivo, para assegurar a estabilidade
de energia.

As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como
fluorescentes, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção

narmônica. O acbnamento dos comandos das luminárias é feito por seções, sempre no sentido das
janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo
do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de
energia.

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição, e firmemente ligados à
estrutura de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente
satisfatório e de boa aparência

Todo equipamento será preso firmemente no local que deve ser instalado, prevendo-se meio de
fixação ou suspensão condizentes com a natureza do suporte e com o peso e dimensões do
equipamento considerado.
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As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serão protegidas contra

contatos acidentais seja por um invólucro protetor, seja pela colocação fora do alcance normal de

pessoas não qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que em operação normal possam produzir faíscas, centeltias,

ctiamas ou partículas de metal em fusão, deverão possuir uma separação ln(x>mbustível protetora, ou

ser efetivamente separado de todo o material facilmente combustível.

Só serão empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que
satisfaçam as normas da ABNT que lhe sejam aplicáveis.

Em lugares úmidos ou normalmente molhados, nos expostos às intempéries, onde o material

possa sofrer a ação deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela

natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer Incêndios ou explosões, e onde possam os

materiais ficar submetidos às temperaturas excessivas, será usado materiais adequados e destinados
especialmente a essa finalidade.

Os eletrodutos empregados neste projeto serão de PVC flexível e rígido não propagante de
chamas que oferece proteção mecânica para fios e catx)s em instalações elétricas embutidas de baixa
tensão.

Os condutos serão aplicados acima do forro, embutidos na alvenaria e lajes ou sob o piso da
edificação

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o paramento da alvenaria - de modo a não
y^esultar excessiva profundidade depois de concluído o revestimento - e serão niveladas e aprumadas,
P,s alturas das caixas em relação ao piso acabado serão as seguintes (tomadas do bordo inferior da

Tomadas baixas: 0.30m

Interruptores, tomadas médias: 1,1 Om

Tomadas altas e arandelas: 2,20m

As caixas de interruptores, quando próximas de alisares, serão localizadas a, sempre que
possível, no mínimo, lOcm desses alisares.
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PINTURA

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.

Previamente a pintura das paredes externas e internas, os revestimentos deverSo ser lixados
limpos até apresentarem uma superfície uniforme livre de partículas e receberão uma demSo de selador
de base acrílica.

APLICAÇÃO E LIXÃMENTO DE MÃSSÃ LÁTEX EM PÃREDES, UMÃ DEMÃO.

\  As paredes internas nas áreas sem revestimento ou acima da feixa de
teto receberão acabamento com massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado fino. As laies
que ficarem aparentes também receberão acabamento com massa corrida

PINTURA COM TINTA LÁTEX

Será executada aplicação manual de pintura látex em paredes internas e lajes, em duas
demãos Após aplicação de selador e massa corrida as superfícies que irâo receber tinta látex com rolo,
pincel ou tiincha diluída em 20% de água. A primeira demão servira como seladora em su^rfíctôs
pouco porosas. A segunda mão deverá ser aplicada pura, sendo que, entre uma ®
ser observados intervalos mínimo de 06 horas. As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dertro das
latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentado do
pigmentos e componentes mais densos.

PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

I  Será executada aplicação manual de pintura látex acrílica em paredes e lajes, em duas
As superfícies que irão receber tinta látex acrílica deverão ser secas, deverá ser aplicado uma ou duas
demãL de selador Em seguida devera ser aplicada tinta látex acrílica com rolo, pincel ou tnncha^
diluída em 20% de água. A primeira demão servira como seladora em superfícies ®
segunda mão em diaL deve^ ser aplicada pum, sendo que, entre uma demão e -
oirvados intervalos mínimo de 06 horas. As tintas deverão ser rigorosamente
iatas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentação
pigmentos e componentes mais densos.

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO
UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO.

Todas as esquadrias metálicas, levarão pintura esmalte fosco, duas demãos na
projeto de arquitetura, sendo que antes desta pintura as esquadrias deverão ser previamente bem
limpas e aplicado uma demão de fundo anticorrosivo (cromato de zinco).
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PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE MADEIRA, INCLUSO UMA
DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR.

Todas as esquadrias de madeira levarão pintura esmalte foK^o, duas demâos na cor definida no
projeto de arquitetura, sendo que antes desta pintura as esquadrias deverão ser previamente bem
limpas, e aplicado uma demâo de fundo preparador nivelador branco.

PINTURA COM TINTA PVA LÁTEX

Deverá ser aplicado duas demâos de tinta látex própria lajes devidamente emassadas. corrw
j^cabamento o mesmo cteverá estar limpo, seco, isento de poeiras e nivelado.

sârio deverá ser fornecido pela CX)NTRATADA.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

BARRAS DE APOIO INOX

As [jarras de apoio indicadas no projeto de esquadria, em conformidade com a NBR 9050
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. As portas dos banheiros
PNE receberão as barras em uma das faces conforme projeto. Estas barras serão metálicas de
diâmetro 3,5 cm instaladas na posição horizontal. Estes mesmos puxadores deverão ser aplicados nas
paredes das instalações sanitárias (como "barras") para portadores de necessidades especiais
atendendo a mesma NBR, em seu subiíem de instalação sanitária.
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Figura 4. Bacia sanitária - Barras de apoio lateral de fundo
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LIMPEZA FINAL DA OBRA

Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e detritos que venham
a se acumular no tocai da obra, a mesma deverá ser entregue totalmente limpa e com as instalações
testadas e aprovadas pela fiscalização.

Os sen/iços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ ou projetos somente serão
considerados extraordinários quando autorizados pela fiscalização.

AÍMson Mota Sá

{Jung" Civil
Crea-Ma 7167/D
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OEMOLIÇÒES e RETKAOAS 108.64 112%

'ii' 97631 8INAPI DEMOUÇAO 06 AFGAMASSAS. DE fOt9JA MANUAL, SEM nP 1.83 2.41 40.10 D.04%

REAPROVErTAWENTO.AF 12/2017

si 976fiOS|NAPl REMOÇÃO DE iNTCRRUPrORES/TOMAOAS ELÉTRICAS. DE PORMA UK * " " "9 * 0,38 0,48 4,32 0.00%

MAMJAL SEM REAr^ONClTAUEKTO. AF 12/2017

2Í 97663 SINAfH REMOÇAO DE LOUÇAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROSCfTAMeirO. UN ; j' 7.17" 8.96 17,92 0,02%
AFJ 2/2017

2À 97665 SINAPI REUOÇAO DE LUM84ARIAS. DE FORMA MANUAL. SB4 UN : 4' * 0,^ W 3.72 0,00%

REAPROVEITAMENTO. AF.12/3017

2^ 97644 SINAPf REMOÇAü DE PORTAS, OC FORMA MANUAL. SEM REAPROVCÍTAUENTO. m» M, * 8.78 43,39 Í05%
AF.12/2J)17 í

t ALWMAMAS 1047^ 130%

i.i 88043 SMAPI (COMPOSIÇÃO REPRESEKTATIVAI DO SER\«ÇO DE ALICNARIA Dt nf *' ■ Í0.4' 96M Síftf 65644 9,00%

VEDAÇAO DC BLCKOSvamos de CSMiMICADe 9X19X16CM
(ESPESSURA 6CML PARA EOflCAÇAO HABiTAaONAL MULTtFAMIUAR '

(PRÉDIO). AFJ1/2014

. a.3 95»57 8INA/>I (COMPOSIÇÃO REmESSOATlVA) E)CCUÇAO DE eSTWWRAS 06 to* ÍM: 2J1&88, 1844.48 4.181.15 4.40%

CONCRETO ARMADO. PARA EDIFICAÇAO MSTrTUClOiAL TÉRREA. PCX « 1

25MPA AF_01/2017

4 REVfiSTiieaos 83117 Í97%
M.1 97878 SINAPt CHAPISCO APLICADO EM ALSCNARJAS E ESTRUTURAS OE CONCRETO Of ' iieè-' .  *Í06- 161 8166 D,07%

1 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARQAMAS8A TRAÇO 13 COM
r PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014

4.2 67630 6MAP1 MASSA UNiCA PARA RECSIMENTO DE FONTURA. EM ARGAMASSA nf le.fiS' 27,42 34.27, 671,52 0.60%

TRAÇO 1 Z8, WPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS ÜE PAREDES. ESPESSURA OE 20UM, COM E2«CUÇA0 06
TAUSCAS AF.Q6/2014

S COBERTURA 20.23164 81,26%

«.1 94221 &6M»I CUMEEIRA PARA TELHA CERikMIC A EMBOÇADA COM ARQ AMASSATRAÇO M ts 18.20 2S.7S 341.26 138%

1 -J:9 (OMENTQ. CAI. E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 AGUAS.
INCLUSO TRANSPORTE \€ftT1CAL- AF^07/2C19

279 ORSE RsMaOo ®tti cobarfura cem uha eararnica Qjie canal comum, HatMlsna eu tirniar. i»f 208.9 78,16 11978.27 1178%

oom roposição de do rnaletUÜ

«.3 84231 tlHm RUFO EM ChIAPA OE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 34, CORTE DE 26 CM. M íU 49,17 81,46 796.66 183%

INCLUSO TRANSPORTE I^RTlCAL AF 07/2019

S.4 ' 04301 SmAPl TELHAMENTO COM TELHA CERAWCA CAPApCANAL. TlFV COLONIAL. COM nf''. 12 98.38 4143 845.16 197%

' ATÉ 2 AOUAS. incluso TRANSPORTE VERTICAL AFJ)7/2019
,  88941 8MAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RlPAS. CAIBAOS £ TERÇAS RARA irf '•13 6844 9106 1Jttl86 1.03%

TELHAOOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA CBIÀMICA CAPACANAL»
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2Q19

si 94220 $INAA1 CALHA EM CHAPA DE AÇO 6ALVAM2A00 NÚMERO 24. m' ' i" msi 197S9 1,197.28 <25%
DESENVOLVIMENTO OE 100 CM. INCLUSO TRA/<SPORT£ VÉRTiCAL.

AF.07/2019

s.r B8S76 mfiPi TUBO R/C. SÉRIE R. AQUA R.UV1AL. ON 76 UM, FORNECDO £ t4STALA,D0 Ú ' 12, 2M4: 9166 368.60 ia%

EM CONDUTORES VERTICAIS DE AQUAS PLUVIAIS. AF_12/7014 1

• pavwentaçAo 1117146 16J4%

é.i 9UM SINAPI (COMPOSIÇ Ao REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO OE CONTRAPISO EM aP i».a 84.6fi! 49.20 6.674.56 Í26%
ARÕAMASSATRAÇO 1 4 (CN E AREU). EM BETONEO^ 400 L. ESPESSURA, '

3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREA5 MOLHADAS. PARA EDIFICAÇAO
HABTTACIONAL IJNtFAMÍLiAR (CASA) E EOlFlCAÇAo PUBLICA PADAAO.
AF.11/2ni4

fc BJ 99171 SINAPt (COMPOSIÇÃO REI^ESEKTATTVAI DO SERVIÇO DE REVESTWENTO fiP 1384 ».» 82,83 8.70121 9,14%

k CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X3$ CM. PARA EDiFiCAÇAO HABITACIONAL If^lFAMUAR '

(CASA) E EDIFIC^AO PÚÕLICA PADRAO. AF_11/2914

63 06880 SINAR PISO CIMENTADO. TRAÇO 1:3 IClMENTO £ AREIA). ACABAMENTO LISO. m» Í2 4186 499.72 152%

ESPESSURA 3.0 CM. DEPARO MECAMCO OA ARGAMASSA. AFJ>8/2Q20
T ESQUADR1A8 168744 1168%

7.1 81332 SMAPI KIT DE PORTA K MADERA FRISADA. SEMi-OCA(LEVE OU MÉSM), ' UN i 8' 842.68 60172 6.429.76 175%

PADRÃO MÉDIO. 80X21OCM. ESPESSURA 0£ a.SCM. ITENS NCLUSOS:
DOBRAOiÇAS, MONTA(%M E MSTALAÇAO 00 BATENTE. SEM FECHADURA
- FORNEaMENTO E INSTALAÇAo AF.12/2019 1

7*Í 91308 8MAPI FECHADURA DE UMUTR PARA PORTAS INTERNAS. COMPLETA ÜN is 181.67 12186 1.8S14S 1,73*

ACABAMENTO PADRAO MÉDJO. COM EICCUÇAO DE FURO -
FORNECIMENTO E triSTAUÇAO. AP_12/2Q19

7.a 90622 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMLOCA (LEVE OU MÉDIA). ÜN "  * 5' 3^79 30148 1.617,40 1,&9%
80X210CU, ESPESSURA 06 3.5CM, INCLUSO DOBRAOIÇAS •
FORNECIMENTO E PiSTAlAÇAO. AP_12/2019

a INSTALAÇÕES 1667.83 184%

B.1 INTALAÇÔCS ELÉTRICAS 4M.I4 126%

6.M " 828 OftSE Rnvinfln da ponlo da tarada aInviMa ccm raposIçAc da lomada a da 8açáD pi 10 98.60 19112 1Õ81.3D 1.14*

9.1.2 832 CS^ISE Revfaéo de ponlo de interruptor gomfepesIçSo do Memjplor e flaçAo m io n.». 8120 9911» 1,04%

Slfj 97689 8NAPI LUMIN^IATIPO PlAFON EM PLtóTICO. OE SOBREPOR. COM 1 LÂMPADA m 20 28,08 siaé 945.38 198*

FLUORESCENTE DE 15 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTMAÇAO.
Af 02/MJD

8.1.4 87011 StHAPI LAMPADA compacta fluorescente de 15 W. base E2r - w 4 18.68 2157 M.28 110%

FOIWECIMENTO E nSTAI.AÇAO. AF.mfJOZO

e.i.s' 91920 SINAPI CASO DE COBRE FLEXivEL ISOLADO. Zí MM*. ANTVCHAAIA 'SOmo V. u' 2» 874 4.67 994.00 199%

PARA CIRCUTTOS TERMFIAIS • FaRNECIh£HTO E INSTAIj^AO.
AF_12WHS

1.» INSTALAÇÕES HDROSSANITARIAS 1311T6 1,96*

iXA 1680 ORSE ReUedo da ponio da eagelo opo ̂ un 8 33,78 4122 211,10 0,22%,

6Í3.2 1681 ORSE Ra«taá&da penie da eaQMe upe S • Rav. (H tfi 6 71.04 8MQ 632.90 0,56%

Í2.3 1201 ORSE Revhão da ponlo da égua llpe 2 un 9 88.17 ttil 76199 0.81%

í LtWÇAS, lETAIS E ACESSÓRIOS 4.1112S 4.32*



^FOüvyí®;

ROüRíCA:^ 1^—
lOOSUSINAPI ASSENTO SANIT«ftlOCONVCNCIOrM.-FaR>SCIHeNTOEtlSTilUCAO.

AF 01120»

aUSaSMAPI VASOSANITl^RtOSFONADOCOMCAIXAACOPLAaALOUÇABRANCA.
FORNEClUENTO E INSTALACtó. AFJI1Í20»

SBSIOSMAPI TORNEIRAC(t(MAOA'nSOUÓVEL.[>EPAREDE,ir2*OUSt«:PARAPIAOE
COZINHA. PAORAO MEOlO ■ FORNECIMENTO E INSTALAÇto.AFJH/ja»

mtZSINAPI aFAOt>onpOCA»lAFAKX>POEMPVCI.I'4 X1.IJ2'-FCIIOECMEmOE .
INSTALAÇAO. AFJ)1l2fl»

mSeSINAPI SANCADAORANfrO CINZA. 50 X« CM. INCL. CUBA DEEMeUHR OVAL

LOUCA BRANCA SS X H CM. vAlvUU METAL CROMADO. SFAO FLE}tfVa
PVC. ENGATE M CM fLEX!i.CL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE
AESA. PADAAD popular - FORNEC. E HSTALAÇAO. AFJHaO»

FORROS

»1)1 SKAPI FORRO EM REQUAS DE PVC.FRiSAOa PARA AFffilENTESRESIOENCIAIS
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAçAo. AF_0SI2017J>

88121 SWAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (ROCULFORRO EM FERFL METALKO E
PLASTICOI AFJJSIzglT
PWTURA

SS4SS SINAPI IUUCACAO de fundo SELAOOR ACRlUCO EM PAREDES. UMA DBlAO.
AF 0S'2Q1<

SSASãSINAPI AFÜICACAOELIXAMEHTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DBAAa
AF_06I»U

SS4B7WIAPI AnjCACAOMANUALDEPINTUftACOMTINTALATEXPVAEMPAI^ES,
DUAS QEMAOS. AF 0S'»14

8S4S9SWAPI APLICAÇAOMANuÂL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRlLCA EM
PAREDES. DUAS DEWÁOS. AF.OSI»»

102481 SINAPI PINTURAOE PISO COM TINTAACnlLICA. APLKÁÇÁO MANUAL. 3 DEMÁOS
INCLUSO FUNDO PREPARAOOR. AFJ!S/2a21

^VIÇOSFNAtS

BS37SINAPI UMFEZAFINALOAOBRA

UN 36,10' 41>, 62.74

1

" 6.06*'

im'
^  ....

5Ò6.02 ijjie.o* 1.0?*,

UN 66.66 107.43* 837,15 0,66%

UN 8'* ' * ÍT,»: 31,86 107,60 0,11%

UN 4' '  476.31; Sfr1,63 2.366,82 2.4»%

m* 138.3 60.30
18M,66

11J391,a6

13,67%

11.65%

Ú ' 60 6,7i; 12.13 970.40 1.02%

«• #76,67*
!

1,Tt' 2,13

1f#86,76

1374.12

36,68%

1.97%

6B&ei y.W; Ml 6.049,03 8,36%

m* 666,61 12,62 6.671,00 0,33%

11.61 1<51 2.e04i80 2.08%

ÍW» 80 17.07 341,40 D.38%

W» 168

ToWMmMI

ToNidoBiM

TolriQml

'iiOI IBi
46I8U

406,63

6,43%

0.43%

76.166,11

11038,63

96.100.14



PASTOS BONS I

Porcairtagem

CiMte

Porcantagom Acumulade

Custo ActiRiuMo

Obra

REFORMA DA UBS LUiS MESTRE

Endereço
POVOADO ROÇADO, PASTOS BONS - MA

Bancos

SINAPI-06/2021 -

Maranhão

ORSE - 04/2021 •

Sargtpa
SEINFRA.G27'Caari

Cronograma Fisico e Financeiro
Dascriçio
SERVIÇOS PREUMINMES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

ALVENARIAS

REVESTIMEWTOS

COBERTURA

PAVIMENTAÇÃO

ESOUADRtAS

INSTALAÇÕES

intalaçOes elEtricas

INSTALAÇÕES HIOROSSANITARIAS

LOUÇAS. METAIS E MIESSORIOS

FORROS

PINTURA

SERVIÇOS FWAIS

Total Por Etapa
100,00%

100,00%'
109,64

100,00%'
5.047.S9

100,00%'
639,17_

100,00%'
20.235S4_
1DO.OD%'

15.176,49

100,00%

9,H7,04

100,00%

5.567,03

100,00%'
A046.S4

100,00%

1.910,79.
100,00%'
4110,25

100,00%

12,062,06

100,00%

19.939,79

100,00%

406,62

Encargos Sociais
Desonerado:

Horista: 04,19%

Manssisla: 46,06%

30 OIAS

100.00%

2.311,56

100.00%

109,54

100S0%

6.04730

ioo.o£íI
838,17

100,00^
20.23634

27,18%

1.310,78

100.00%

1.510,79

31,36%

29.660,49

3136%

29.160,49

100.00%

16.176,49

72.62%

4.046,64

100,00%

4.046,64

100,00%

12362,06

10)30%

1B3U,76

5331%

51325.14

85,17%

81375.63

100,00%

9.597,64

100,00%
4.11036

10030%
40632

14,93%

14.114,51

100,0%

96,190,14



REFORMA DA UBS LUÍS MESTRE - POVOADO ROÇADO •
PASTOS BONS-MA

Bancos

SINAPI • 06/2021 . Maranhão

ORSE-04/2021 - Sergipe

Encargos Sociais
Desonerado:

Horísta: 85,68%

Mensalista; 49,33%

í^^oc. wn7nmB7
mnicA:—

PASTOS BONSj

MLOAes 6AfMA 7VOOC OMA

7VOD£OB/U

Cv^etnjçáa da EtSfltío*

Conainjçéo de AodoMw e

Cvttfvçéc ds AadM A AAaatecVwito «to 'flue.
d* Eeoaba a Cefí&nfçón Canei^aa

Ccfiftiiçéo e Uêntmnçêo da iFitoçrtiis a ^
Oito*76uilo^àé Efíeffia Efálfíea

Obfaa Po/Mrias. MadOnma a FtuMIa

AomoeArvnfc (to Mafedtoa « fiouqMnwton

A e#mutoâtobre ti«toitoetopeie ciieUb db 80Ídes toà*etime/eleofeflefltos. dtowiflb itoeatatonto«ropeeÉift

AC a TAXADEADUMSTRAÇÂOCeímÂL

s« rAM OE sFfiurasr

A* TAMlDEPtSCO&

e* TAXA OE &AAAfimA5:

DF' TAXA 0£ 0ESPESA5 FWANCEAAS:

La TAXAOBLUCfiQ^EtMJNeRAÇAO:

I - rAXA D£ ÍNCOENCIA oe OitOSTOSíPiS. CONHHSe (S^.

COMPOSIÇÃO DE BDI (%) = f(Con$trução de Edifícios)
ITEM DISCRIMNAÇAO (

GRUPO: DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1- Administração central

GRUPO: DIVERSOS

1 - Seguro e Garantia
2- Risco

3- Despesas financeiras

GRUPO: LUCRO

1 - Lucro bruto

GRUPO: TRIBUTOS

1- PIS

2- COFINS

3- iSSQN

4- CPRB

Total desta grupo =

Total deste gn^w =

Total deste grupo =

Total deste grupo =

TOTAL o «(fórmula) ■



PAREDE A SER

PINTADA COM TINTA
ACRÍLICA FOSCA NA

COR AMARELA A
DEFINIR

PLATIBANDA

L=2.75m í

DETALHE EM
PINTURA COR TINTA
ACRÍLICA FOSCA NA

COR VERMELHA A
DEFINIR OU

IJBS LUIS MESTRE

PLAGA A SER

INSTALADA COM

NOME DA UBS

MOLDURA A SER

FEITA NAS

JANELAS COM

LARGURA DE
1 Ocm

MOLDURA A SER
FEITA NA PORTA

DE VIDRO COM
LARGURA DE

te?



I  S
I - 1.00 I—

SALA DE PROCED.

CALÇADA

I  ■
«VCMASC.

iflif-'

<W1

4.S7
CIRCIAACM3

SOàb

2.72

eSTESlUZACAO
lAtur

r\An

D6P. w.

8ÒII008

fflh

DM.
i.is.. in

QAD

,Çl

Srec S
' . «1* •

1.02

.71

3  U
» 2.42

SALA DE

VACINAS

CONSLILTdftfO
ODONTOLÒUCO

CONSULTOR10
uebico

CIRCULAÇAO

iy)n

ALMOXAMPADO

ãSb

KRMACIA

BAUM

NEftUL12ACA0

COPAMZ. fi
Ml".' .
rtÃh IN

BALAOe

REUNlOEtEAC*

ESCALA: 1/100

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

PROJETO ARQUITETÔNICO

1A  1/100 PLANTA BAIXA ^astdíííws;

POVOADO ROÇADO - PASTOS BONS/MA

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

LUiS MESTRE

CSONMOTASÁ CREA-MA 7167/0
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Processo Administrativo n" 3010.0508.157/2021
TOMADA DE PREÇOS N.o 013/2021
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 20/09/2021
HORÁRIO: 08:00 HORAS

ANEXO - II

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Ao Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de PASTOS BONS • MA
Referência: TOMADA DE PREÇOS 013/2021- CPL

Encaminhamos ao Senhor Presidente e comissão nossa proposta de preços referente à
licitação em epígrafe, objetivando a Prestação de Serviços de Reformas (tipo reparos) de Unidades
Básicas de Saúde no município de Pastos Bons - MA.

Empresa: CNPJ:

Endereço:

Cidade:

Telefone:

OBJETO:

Dados Bancários: Agencia. NO da conta

Inscrição Estadual:

Estado (UF)

Banco

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação
em pauta, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer
natureza, incidentes sobre a execução dos serviços, e que na hipótese do processo licitatório vir a ser
suspenso, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos
dias de suspensão.
Atenciosamente,

Local e data

Av. Domingos Sertão. 100 • São José, CEP: 65.670-000 • Pastos Bons - MA* Emall: prefeitura_pastosbons@hotmail.com
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Processo Administrativo n° 3010.0508.157/2021
TOMADA DE PREÇOS N.^ 013/2021
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 20/09/2021

HORÁRIO: 08:00 HORAS

ANEXO III

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
NESTA

REF: TOMADA DE PREÇOS 013/2021

A  empresa , CNPJ n° , com sede na
neste ato representado pe!o(s) Sr.(a)

(diretores ou sócios, com qualificação completa nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeia e
constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para, junto a Prefeitura Municipal de
PASTOS BONS/MA, praticar os atos necessários à representação da outorgante na licitação na
modalidade de TOMADA DE PREÇOS N.o 013/2021, usando dos recursos legais e acompanhando-os,
conferindo-lhes, ainda, poderes para renunciar ao direito de interposiçâo de recursos em qualquer
fase da licitação, bem como assinar documentos, assinar ata, assinar contrato, assinar declarações
pertinentes ao certame, recorrer da decisão, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame e
poderes especiais para ofertar proposta no caso de beneficiário da Lei Complementar n® 123/2006,
alterada pela Lei Complementar n® 147/2014, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao
direito de interposiçâo de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo
por bom firme e valioso.

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(Nome e assinatura de seu representante legal
COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO)

Av. Domingos Sertão. 100 • São José. CEP: 65.870-000 • Pastos Bons - MA • Emall: prefeitura_pastosbons@hobTiail.com
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Processo Administrativo 3010.0508.157/2021
TOMADA DE PREÇOS N.o 013/2021
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA:20/09/2021

HORÁRIO: 08:00 HORAS

ANEXO IV

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITACÃ(

REF: TOMADA DE PREÇOS N"* 013/2021
OBJETO: Prestação dos Serviços de Reformas (tipo reparos) de Unidades Básicas de Saúde no
município de Pastos Bons - MA.

O signatário da presente, em nome da Empresa DECLARA, sob as

penas da Lei, nos termos do parágrafo 2° do art. 32 da Lei n.o 8.666/93 que, após o seu

cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da TOMADA DE

PREÇOS N.o 013/2021, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou concordata.

Declaro ainda, que concordamos e aceitamos plenamente as condições do Edital em referência e,

caso sejamos vencedores da licitação, executaremos o fornecimento de acordo com a planilha

fornecida e pelos preços globais propostos e aceitos pelo Município.

Locale data

(Nome e assinatura do responsável legal pelo proponente)

Av. Domingos Sertão. 100 • São Josã, CEP: 65.670-000 • Pastos Bons - MA* Email: pr«feitura_pastostX)ns@hotmail.com
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Processo Administrativo n° 3010.0508.157/2021
TOMADA DE PREÇOS N.® 013/2021
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA; 20/09/2021
HORÁRIO: 08:00 HORAS

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

REF.: TOMADA DE PREÇOS N» 013/2021

(Nome da Empresa) , Inscrito no
CNPJ NO , por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade po

e do CPF NO , DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei po 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Local e data

(identificação e assinatura do representante legal)

Av. Domingos Sertão. 100 • Sâo José, CEP: 65.870-000 • Pastos Bons - MA • Email: (»tif8itura_pastostx)ns@hotmail.com
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Processo Administrativo 3010.0508.157/2021
TOMADA DE PREÇOS N.o 013/2021
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA:20/09/2021

HORÁRIO: 08:00 HORAS

ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO

Pelo presente CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, o Município de Pastos

Bons, do Estado do Maranhão, pessoa jurídica de direito público interno, com registro no CNPJ(MF) sob o

n°05.277.173/0001-75, com sede administrativa na Prefeitura Municipal da cidade do mesmo nome, localizada na

Avenida Domingos Sertão, N® 1000, São José, neste ato representado pelo seu Prefeito, Senhor ENOQUE

FERREIRA MOTA NETO, portador do RG no. 045280442012-7 SESPMA, do CPF no. 336.750.233-20, daqui em

diante denominado CONTRATANTE, e a empresa pessoa jurídica de direito

privado, com sede na Rua , Bairro , Município de ( ), inscrita no CNPJ(MF)

sob o no. 00,000.000/0000-00, representada neste ato por CPF n^. 000.000.000-

00, RGCI/— n° —, vencedora do procedimento licitatório referente ao Processo n® 3010.0508.157/2021,

TOMADA DE PREÇOS No 013/2021, doravante denominada CONTRATADA, resolvem de comum acordo, celebrar o

presente contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - Consiste na execução, pela CONTRATADA, dos Serviços de Reforma (tipo reparos) de

Unidades Básica de Saúde no município de Pastos Bons-MA, conforme projeto técnico e seus anexos e piano de

trabalho que fazem parte do procedimento licitatório relativo ao Processo n® 3010.0508.157/2021, TOMADA

DE PREÇOS NO 013/2021.

IIJ DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto deste contrato será executado por etapas, no prazo de 90 dias, a
contar da data de assinatura deste Contrato. O regime de execução é o de empreitada por preço global, observada a

periodicidade e o valor dos desembolsos previstos no cronograma físico-financeiro.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -A CONTRATADA obriga-se a executar fielmente a obra pactuada, sendo de
sua inteira responsabilidade a reparação do que não estiver em conformidade com as especificações dos projetos

básico e executivo.

Av. Domingos Sertão. 100 • Sâo José. CEP: 65.070-000 • Pastos Bons - MA • Email: pfefBitura_pa8losbons@hotmail.cofn
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PARÁGRAFO SEGUNDO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução da obra.

CLÁUSULA TERCEIRA - A duração deste Contrato, que fica condicionada à vigência do crédito
orçamentário pelo qual será empenhada e paga a despesa decorrente de sua execução, suplementado se

necessário, será de 90 dias, contados a partir da data de sua assinatura, suficiente para que seja consumada a

execução das etapas da obra colacionado com o seu objeto.

IV) DO RECEBIMENTO DA OBRA

CLÁUSULA QUARTA -O recebimento do objeto deste Contrato será efetivado em duas etapas, a saber:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade da obra com as

especificações;

b) definitivamente, após verificação da qualidade, quantidade e conseqüente aceitação.

V) DO PAGAMENTO. LUGAR E FORMA

CLÁUSULA QUINTA — O valor global desta avença é de R$ ( ). O seu pagamento

será feito após regular liquidação, obedecendo rigorosamente a periodicidade e os desembolsos contidos no

cronograma físico-financeiro. A forma é por meio de crédito em conta bancária do credor, no banco por ele indicado,

mediante apresentação da via da Nota Fiscal/Fatura.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento das parcelas referentes às etapas da obra só será realizado
após a atestação, nos comprovantes de pagamento, pelo agente público que o CONTRATANTE designar para

acompanhar a execução deste Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO -A Nota Fiscal/Fatura de serviço Inerente à obra só poderá ser emitida pela

própria empresa contratada, obrigatoriamente com a mesma razão social, número de inscrição no Cadastro Nacional

da Pessoa Jurídica (CNPJ) e endereço constantes nos documentos de habilitação, nas propostas de preços e no

próprio termo de contrato, vedada a emissão de Notas Fiscais/Faturas por outras empresas.

PARÁGRAFO TERCEIRO -O atraso Injustificado do pagamento da Nota Fiscal/Fatura referente a etapa

da obra, emitida de conformidade com o cronograma físico-financeiro, implicará na atualização monetária do

correspondente valor, observada a legislação pertinente.

CLÁUSULA SEXTA - Havendo atraso no pagamento das etapas da obra em virtude da falta de

transferência dos recursos que suportarão as despesas desta avença, o CONTRATANTE ficará eximido de qualquer

responsabilidade, enquanto perdurar essa situação;

Av. Domingos Seitão. 100 • São José, CEP: 65.870-000 • Pastos Bons - MA* EmaH: pfefeltura_pastosbons@holmail-Conj
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CLÁUSULA SÉTIMA - O CONTRATANTE pode recusar-se de efetuar o pagamento se, no ato de atestar

o recebimento das etapas já realizadas, a obra não estiver sendo executada de acordo com a qualidade, quantidade

e especificações.

CLAUSULA OITAVA - As etapas serão pagas obedecendo a ordem cronológica de suas exigibilidades.

Esta regra não se aplica quando existirem razões relevantes de interesse público e mediante prévia justificativa da

autoridade competente, devidamente publicada.

CLÁUSULA NONA - Os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA,

nos termos definidos nesta avença, serão deduzidos do montante a pagar.

CLÁUSULA DÉCIMA - É vedado o pagamento antecipado, exceto em casos excepcionais com as

devidas cautelas e garantias em favor do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - No ato do pagamento das etapas do objeto deste Contrato, é

obrigatório a apresentação da documentação da CONTRATADA relativa à regularidade para com a Seguridade Social

(Certidão Negativa de Débitos/INSS-art.47,I,"a", da Lei n^ 8.212, e 1991); o Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço (Certificado de Regularidade do FGTS/CEF - art, 27 da Lei n° 8.036, de 1990); a Fazenda Nacional (Certidão

Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União/Portaria Conjunta PGFN/SRF n®

3, de 2005, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/SRF n® 1, de 2006) e a Justiça Trabalhista, (Certidão Negativa de

Débitos Trabalhistas - CNDT - em cumprimento à Lei 12.440/2011, que alterou o artigo 27, inciso IV da Lei

8.666/93 e à Resolução Administrativa TST n® 1470/2011).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - É vedado o reajuste do preço da obra, em virtude de se tratar, neste

caso, de contrato com prazo de vigência inferior a doze meses.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os documentos fiscais da CONTRATADA poderão ser rejeitados pelo

CONTRATANTE, se constatada a existência de erros, rasuras ou outras incorreções no seu preenchimento, o que

implicará na suspensão do pagamento, até que seja sanada a irregularidade.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - A despesa com a execução deste Contrato correrá à conta de recursos alocados

no orçamento do CONTRATANTE, do exercício financeiro de 2021, obedecendo a seguinte classificação

orçamentária:

15.452.0030.1016.000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Av. Domingos Sertão. 100 • S3o José, CEP: 65.670-000 • Pastos Bcms- MA« Emaíl: prefeitura_pasto8Dons@hotmall.com
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CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, o

CONTRATANTE se obriga a;

a)-permitir acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra;

b)- impedir que terceiros estranhos a este Contrato executem quaisquer serviços inerentes à obra;

c)-efetuar o pagamento na forma prevista neste Contrato;

d)- prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATADO;

e)- solicitar a reparação do objeto deste Contrato, que esteja em desacordo com as espiecificações

apresentadas e aceitas ou apresentar defeito;

f)- fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;

g)- designar um funcionário municipal para acompanhar e receber a obra, que deverá anotar em

registro próprio, todas as ocorrências verificadas;

h}- notificar à CONTRATADA, imediatamente, sobre as irregularidades na execução deste Contrato.

VIII^ DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - São obrigações da CONTRATADA:

a)- executar fielmente o objeto contratado conforme os requisitos de qualidade, quantidade e as

especificações da obra;

b)-fazer a reparação do objeto contratado que esteja em desacordo com as especificações aceitas ou

apresentar defeito;

c)- atender às determinações regulares do representante designado pelo CONTRATANTE, para receber e

conferir a obra;

d)- manter no local da obra, preposto aprovado pelo CONTRATANTE, durante a execução do objeto,

para representá-lo sempre que for necessário;

e)- responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua

culpa ou doio na execução do presente Contrato;

f)- responsabilizar-se pelos encargos fiscais, comerciais, previdenciários e obrigações sociais previstos na

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saudá-los na época própria, uma vez que seus empregados

não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE:

g)- responsabilizar-se pelas obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho;

h)- responder nas situações de demandas trabalhistas, civil ou penal, relacionadas à execução deste

Contrato;

i)- não contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE;

Av. Domingos Sertão. 100 • Sâo José. CEP: 65.870-000 • Pastos Bons - MA» Email: prefejtura_pastosbons@hotmail.com
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j) facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às

solicitações e recomendações do CONTRATANTE;

k)- comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente;

I)- manter, durante a execução do objeto deste Contrato, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação;

m)- responsabilizar-se pela solidez e segurança da obra executada por força deste contrato, durante o

prazo irredutível de cinco anos, a contar da data do seu recebimento definitivo pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Este Contrato f>oderá ser rescindido por mútuo consentimento das

partes, ou uniiateralmente pelo CONTRATANTE, mediante notificação á CONTRATADA na ocorrência

de qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a XVII do art. 78 da Lei no 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos

termos da legislação pertinente.

*  t

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei

no 8.666, de 1993, desde que haja interesse do CONTRATANTE e para atender ao interesse público. Para que as

modificações sejam consideradas válidas, devem ser justificadas por escrito e previamente autorizadas pela

autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA — A alteração unilateral pode ocorrer nas seguintes situações:
a) alteração qualitativa: quando o CONTRATANTE desejar modificar o projeto básico ou as

especificações para melhor adequação técnica;

b) alteração quantitativa: quando for necessária a modificação do valor deste Contrato em razão de

acréscimos ou diminuição nos quantitativos do seu objeto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - A alteração por acordo das partes ocorrerá quando for necessária a

modificação:

a) do regime de execução da obra, pela constatação técnica de que os termos originais deste Contrato

não podem ser mais aplicados;

b) da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias que surgirem após a celebração desta

avença, devendo ser mantido seu valor atualizado;

c) para restabelecer a relação inicialmente pactuada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro inicial.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - As alterações deste Contrato só poderão ser formalizadas por
meio de termo de aditamento.

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - O descumprimento total ou parcial de cláusulas deste Contrato,
garantida a ampla defesa, sujeitará o CONTRATADO às seguintes sanções:

a)- multa de 1% (um por cento) ao dia calculada sobre o valor do Contrato;
b)- suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de

Pastos Bons;

c)- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade
que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - As partes de comum acordo elegem o foro da Comarca de Pastos
Bons(MA), a fim de serem dirimidas eventuais controvérsias oriundas deste instrumento contratual, sem recurso ao
de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E para firmeza e como prova de assim haverem contratado, fizeram este instrumento, digitado em duas
(2) vias, assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo identificadas, conhecedores do seu Inteiro

Pastos Bons(MA) de de 2021.

Pelo Contratante

Pela Contratada

TESTEMUNHAS:

CPF no.

CPF no.
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Processo Administrativo n° 3010.0508.157/2021
TOMADA DE PREÇOS N.» 013/2021
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA:20/09/2021

HORÁRIO: 08:00 HORAS

ANEXO VII

TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(nome / razão social) , inscrita no CNPJ n.o , por
Intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) , portador da Carteira de
Identidade n.° e do CPF n.o na Sessão Publica da Tomada de Preços no
013/2021 .

OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123, de 15 de
dezembro de 2006, nos termos do art. 3.°, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e DECLARA
ser: ( ) Microempresa ( ) Empresa de Pequeno Porte e não possuir nenhum dos impedimentos previstos
no § 4° do artigo 3° da referida lei.

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei
Complementar n° 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93".
Local e data:

Nome Completo do Proprietário ou Representante Legal e Qualificação na Empresa

CARIMBO CNPJ:
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Processo Administrativo n° 3010.0508.157/2021
TOMADA DE PREÇOS N.° 013/2021
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA:20/09/2021

HORÁRIO: 08:00 HORAS

ANEXO VIII

MODELO DE CAPA PARA ACOMPANHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Em atendimento ao disposto no Edital da Tomada de Preços n° 013/2021, apresc ntamos os
documentos da habilitação da empresa abaixo identificada:

EMPRESA:

CNPJ

Documentos

RELATIVA A HABILITAÇÃO JURÍDICA

RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO/FINANCEIRA:

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

DECLARAÇÕES

Av. Domingos Sertão. 100 • Sâo Josô. CEP: 65.870-000 • Pastos Bons - MA • Email: preféitura_pastosbons@hotmaíl.com
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Processo Administrativo n" 3010.0508.157/2021
TOMADA DE PREÇOS N.o 013/2021
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA:20/09/2021

HORÁRIO; 08:00 HORAS

ANEXO vin

MODELO DE CAPA PARA ACOMPANHAR OS DOCUMENTOS DE HABILrTAÇÃO E PROPOSTA

PROPOSTA DE PREÇOS

Em atendimento ao disposto no Editai da Tomada de Preços n° 013/2021, apresentamos a
proposta de preços da empresa abaixo identificada:

EMPRESA:

CNPJ

PROPOSTA

•  CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

•  PLANILHA COMPOSTA COM O QUANTITATIVO, VALORES UNITÁRIOS, VALORES
TOTAIS E CONDIÇÕES.
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Processo Administrativo 3010.0508.157/2021
TOMADA DE PREÇOS N.o 013/2021
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA:20/09/2021
HORÁRIO: 08:00 HORAS

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante) , como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominada Licitante, para
fins do disposto no do Edital da TOMADA DE PREÇOS nO 013/2021, declara, sob as penas da Lei, em
especial o art. 299 do Código Penai Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da
proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (TOMADA DE PREÇOS nO 013/2021), por
qualquer melo ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (TOMADA DE PREÇOS n^ 013/2021), por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (TOMADA DE PREÇOS no 013/2021) quanto a participar ou não da
referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou Indiretamente,
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (TOMADA DE PREÇOS
n° 013/2021) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a,
discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das
propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.

Local e data

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTATE LEGAL
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Processo Administrativo n" 3010.0508.157/2021
TOMADA DE PREÇOS N.o 013/2021
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA:20/09/2021

HORÁRIO; 08:00 HORAS

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (COM FOTOS)

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
Tomada de Preços n® 013/2021

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa
/  está iocaiizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local

adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas
instalações.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos
e mobiliários pertinentes as suas atividades.

ENDEREÇO:
CIDADE/ESTADO:
CEP:
TELEFONE:

LOCALIZACAO DA EMPRE!

DA DIREITA:
DA ESQUERDA:
FRENTE:

PONTOS DE REFERENCIi

Nome da empresa e do seu Representante Legai, com
a devida assinatura (sócio, proprietário ou procurador).

* esta declaração deverá vir acompanhada de pelo menos 03 (três) fotos compreendo: faixada,
escritório e demais instalações.
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