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MEMORIAL     DESCRITIVO     E     ESPECIFICA¢6ES     TECNICAS     CUJO~OBJETO  E  A  CONTRATACAO  DE  EMPRESA  DE  ENGENHARIA  PARA

EXECUCAO    DOS    SERVICOS    DE    REFORMA    NO    PREDIO    ONDE

FUNCIONARA  A  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS  (LOTE  I)  E  DA

GUARDA    MUNICIPAL    (LOTE    11)    NA    SEDE    DO    MUNICIPIO    DE

CALCADO-PE.
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PROJETO   DE   ENGENHARIA   PARA   CONTRATACAO   DE   EMPRESA   DE   ENGENHARIA   PARA   REFORMA   E

MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA E RURAL DO  MUNICIPIO  DE CALCADO-PE.

1.   APRESENTACAO

1.1                       Considerag6es Gerais

A Prefeitura  Municipal de Cal€ado-PE apresenta o  Projetc}  85sico de  Engenharia  para   EXECUCAO

DOS   SERVICOS   DE   REFORMA   NO   PREDIO   ONDE   FUNCIONARA   A   SECRETARIA   MUNICIPAL   DE

OBRAS  (LOTE  I)  E  DA GUARDA  MUNICIPAL (LOTE  11)  NA SEDE  D0  MUNICIPIO  DE  CALCADO-PE.

Considerando   que   a   prefeitura   municipal   visa    a    reforma   do   predio   onde
funcionava a cadeia municipal, desativada a alguns anos com a objetivo de usar o espaco

para  funcionamento  de  algumas secretarias  dentre  elas,  obras  e  meio  ambiente,  assim
como  tamb6m  a  reforma  do  predio  onde  funciona  a  guarda  municipal  este  que  fora
afetado pelas intemperies e danos causados pelas chuvas e agentes externos nos riltimos
anos.  A obra  objeto  deste  memorial  ira  garantir a  conservacao do  patrim6nio  ptlblico  e
utiliza€5o de urn pr€dio pr6prio para funcionamento de secretariado pulblico.

1.2                     Componentes do projeto Tecnico

0 Projeto Basico tern como objetivo reunir urn conjunto de dados, com nfvel de

precisao satisfat6ria, a fim de caracterizar a obra/servi¢o, tomando por base os estudos
t6cnicos preliminares, caracterizando plenamente a objeto e permitindo uma avaliac5o
expedita dos custos,

A  obra  sera  realizada  sob  responsabilidade  de  uma  empresa  contratada  por
licita¢5o   a   ser   realizada   pela   CPL   da   Prefeitura   de   Calcado,   com   a   fiscaliza¢ao   e

supervis5o da Engenharia da secretaria de obras.

0 Projeto Basico de Engenharia, apresentado em volume dnico, contem:

I      Memorial Descritivo;
I      Mem6riadecalculo;
I      Planilha orcamentaria;
I      Detalhamento de BDI -Bonificac5o a Despesas lndiretas;
I      Cronograma Fisico-Financeiro;

I      Especifica€6es T6cnicas;
I      Relat6rio Fotografico.
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PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONTRATA¢AO  DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENCAO

DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CALCADO-PE.

2.        MEMORIALDESCRITIVO

2.0-lNFORMACOES SOBRE 0 MUNIcfpIO DE CALquDO-PE

2.1 Localiza€§o e Limites

0  Municipio de  Calgado esta  localizado no Agreste  Pemambucano,  Microrregiao Agreste
Meridional..   Com  area   de   114,440 km2,   limita-se  com   os   municipios  de  Jupi,   Lajedo,
Jurema e Canhotinho. A sede do Municipio serve de polo para atender as necessidades da
zona rural na integraeao socioecon6mica com serviaps de com6rcio e rede hospitalar.

Fonte: GO0GLE MAPS.

0 acesso a cidade de Calcado partindo do  Recife 6 feito pela BR-232 ate S5o Caetano,
daf pela  BR-423  ate  Lajedo,  dai  pela  PE-170  ate  a  intersec5o  com  a  PE-158  dai  para  a
Sede do Municipio, perfazendo cerca de 215 kin.

2.2 Aspectos do Meio Fisico Natural

Hidrografia

0 territ6rio municipal e banhado por duas bacias hidrograficas. Ao Norte, a bacia do rio
Una que ocupa uma extensa area no Agreste e Zona da  Mata. Seu principal afluente a
o rio da  Chata. Ao sul  esta a bacia do rio Mundati que nasce na cidade de Garanhuns e

percorre varios municipios de  Pernambuco e Alagoas.  Seu  principal  afluente na  regiao
6 o rio Canhoto.
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PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONTRATA¢ho  DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E  MANUTENcho

DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA E  RURAL DO MUNICIPIO DE CALCADO-PE.

Relevo
0  relevo  e  suavemente  ondulado  com  afloramento  de  rochas  e  faixas  de  altitude  na
regiao variando de  600m  a 800m,  Os acidentes  geograficos de  maior destaque sao:  o
Serrote da Gameleira, o alto do Monde e a Pedra do Moc6s.

Vegeta€5o

A cobertura vegetal  predominante 6 a caatinga hipoxer6fila e os solos em sua maioria
de constituic5o areno-argilosa.

Aspectos Econ6micos

A economia tern dependencia em relagao a variagao climatica. A zona rural 6 responsavel
por  84,0%  da  mao-de-obra  e  as  culturas  temporarias  estao  presentes  em  83,00/o  dos
estabelecimentos,  com  predominancia de  uma  agricultura de  subsistencia,  sustentada no
plantio do feijao,  milho,  mandioca, hortalicas e flores. A pecuaria e outra atividade bastante
difundida  no  Municipio,   principalmente   a  criacao  de  aves  com  urn  aumento  bastante
expressivo  nos  dltimos  anos,  tamb6m  o  rebanho  de  bovinos  com  ndmeros  significativos
para economia local.

2.3 CARACTERisTICAS TECNICAS DAS INTERVENC6ES PROJETADAS

2.3.1 Considerac6es gerais

A   reforma   se   faz   necessario   para   garantir   melhor   conforto   aos   professores,
colaboradores   e   alunos   da   rede   municipal   de   educacao   do   municipio,   assim   como
tamb6m, preservar o patrim6nio pdblico municipal.
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PROJET0  DE  ENGENHARIA PARA CONTRATAcho  DE EMPRESA DE  ENGENHARIA PARA REFORMA E  MANUTENCAO

DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA E RURAL D0 MUNICIPI0 DE CALCADO-PE.

ESPECIFICAC6ESTECNICAS:

3.1 APRESENTACAO

As presentes especifica€6es t6cnicas constituem  elemento fundamental  para o
cumprimento  das  metas  estabelecidas  no  projeto  basico  do  empreendimento  em
questao. A elaboraG5o deste trabalho teve como  pars metros as informac6es contidas
nos   diversos   projetos,   assim   como   as   recomendac6es   das   Normas   Tecnicas   da
Associa€ao    Brasileira   de    Normas   T6cnicas    (ABNT).    Embasado   tecnicamente   nos
documentos acima  citados,  este trabalho visa  estabelecer  metodologias construtivas,
criterios  de  medicao e normas relacionadas aos servic:os previstos  para  a execuc5o da
obra, assegurando urn padr3o de qualidade satisfat6rio.

As solu¢6es propostas atuarao melhorando consideravelmente a infraestrutura
municipal da localidade, proporcionando mais conforto aos  praticantes de exercicios e
esportes e assim  melhorando significativamente sua qualidade de vida.

3.2 DISPosl¢6ES PRELIMINARES

Cabers a  CONTRATADA todo o planejamento da  execu€5o das  obras e servigos,
nos   seus   aspectos   aclministrativo   e   tecnico,   devendo   submete-lo,   entretanto,   a
aprovac5o  pr6via  da  fiscalizac5o.  A  obra/servico  sera  executada  de  acordo  com  os

projetos e especificag6es fornecidos.

No caso de divergencias entre os projetos e as especificag6es, serao adotados os
seguintes criterios:
-Em caso de omiss5o das especificac6es prevalecera o disposto no projeto grafico.
-  Em  caso  de  discrepancia  entre  o  disposto  no  projeto  grafico  e  nas  especificac6es,

prevalecer5o estas tiltimas.
-Quando a omissao for do projeto grafico prevalecera o disposto nas especificacoes,

Em   casos   especiais   os   crit6rios   acima   estabelecidos   poderao  ser   alterados
durante   a    execucao    da    obra/servico,    mediante    pr6vio   entendimento   entre   a
CONTRATADA  e  a  CONTRATANTE,  entendimento  este  cujas  conclus6es  dever§o  ser
expressas por escrito.

As  ESPECIFICA¢6ES TECNICAS s6 poderao ser modificadas, com autoriza95o por
escrito, emitida pela FISCALIZACAO e concordancia dos autores do projeto. Os servicos
omitidos    nestas    ESPECIFICAC6ES    TECNICAS,    e/ou    nos    projetos    somente    serao
considerados extraordinarios, quando autorizados por escrito.

A inobservancia das presentes ESPECIFICACOES TECNICAS e dos projetos, implica

na  n5o  aceitac5o  parcial  ou  total  dos  servicos,  devendo  a  CONTRATADA  refazer  as

partes recusadas sem direito a indenizac5o.
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PROJET0 DE ENGENHARIA PARA CONTRATACAO  DE EMPRESA DE  ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENcho

DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA E  RURAL DC) MUNICIPIO DE CALCADO-PE.
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Nenhum trabalho podera ser iniciado sem que exista na obra urn Livro diario de
obras,   que   se   destina   aos   relat6rios   de   fiscaliza€5o,   anota¢6es,   modificac6es   e

qualquer tipo de solicitacao tanto da FISCALIZA¢AO como da CONTRATADA.

A  CONTRATADA,  ao  aceitar  os  projetos,  assumira  unica  e  irrecusavelmente  a
responsabilidade  pela  execuc5o,  salvo  se  comunicar  por  escrito  sua  inexequibilidade

parcial  ou  total.  Nesta  hip6tese  dever5o  apresentar  a  FISCALIZACA0  as  modifica€6es
necessarias,  as  quais  serao  examinadas  pela  equipe  de  fiscalizac5o,  em  consulta  aos

projetistas, antes de sua execucao.
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PRCIJETO  DE ENGENHARIA PARA CC)NTRA.TA¢hc)  DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENcho DAS

ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPI0 DE CALCADO-PE.

3.3 ESPECIFICAC6ES TECNICAS

SERvl OS PRELIMINARES

PIACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Antes  do  inicio  de  qualquer  trabalho  devera  ser  instalada  a  placa  de  obra,  nas
dimens6es de (2,20xl,00)in. A placa devera ser em chapa de a¢o galvanizado, adesivada
ou  pintada e   deverao ter todas as informaf6es sobre a obra,   estruturada em  madeira
e/ou ago, sendo instalada em local indicado pela Prefeitura.

M€todo construtivo:

-Corte  e  montagem  do  painel  cla  cnapa  da  placa,  nas  climensoes  indicadas  no

projeto, estruturada em madeira de lei tratada e pintada ou estrutura metalica.
-Pintura  da  chapa,  ou  colagem  de  adesivo,  com  informag6es  do  convenio  a

serem disponibilizadas pela  Prefeitura Municipal.
-lnstala¢ao dos suportes da placa, em nilmero mfnimo de 02, com madeira de lei

com se¢ao minima de 10xl5cm, ou estrutura metalica apropriada.
-  Fixacao  da   placa   no   local   indicado   pela   Prefeitura,   com   chumbamento  no

terreno com  no minimo 1,00m  de profundidade, sendo apoiado  com estais ou  escoras,
de modo que fique completamente firme e segura.

Crit6rio de medic5o: pela area do painel da placa (m2)

DEMOLI      O DE REVESTIIV[ENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO.

AI__12n!B_IJ.

Metodo construtivo:

Dever5o  ser  tomadas  medidas  adequadas  para  prote€5o  contra  danos  aos  operarios  e  observadas  as

prescri¢6es  das  Normas  NR  18  -  Condig6es  de  Trabalho  na   lnddstria  da  Construsao  (MTb)  e  da  NBR
5682/77 -Contrato, execuc5o e supervisao de demolic6es. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigat6rio
de   Equipamento   de   Prote¢5o   Individual   (Epl).   Os   revestimentos   existentes   deverao   ser   demolidos
cuidadosamente,  com  a  utilizaeao  de  ferramentas  adequadas  de  modo  a  nao  danificar  as  instalac6es  e
equipamentos existentes no local.  0 material  resultante da demolicao devera ser transportado para local
conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho,

Crit€rio de medi§5o: Area (m2). _       ,/if
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PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONTRATACAO  DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E  MANUTENCAO DAS

ESC0lAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO  DE CALCADO-PE.

TELllAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6_ MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE

11/4 DE 0NDA PARA TELHAD0 COM INCLINACA0 MAXIMA DE loo. COM ATE 2 AGUAS, INCLuSO
ICAMENTO. AF   07/2019

M6todo construti`ro:

Devera  ser  executada  conforme  os  procedimentos  estabelecidos  na  NBR  5639  da  ABNT  e  nas
dimens6es e forma indicadas no projeto executivo.

A  montagem  das  telhas  devera  ser  feita  no  sentido  contrario  ao  dos  ventos  predominantes  da
regiao. As telhas ser5o assentadas sobre as tergas,cujas faces de contato deverao situar-se em urn mesmo

plano.   As   telhas   nao   dever5o   ser   apoiadas   nas   arestas   das   tercas   ou   em   faces   arredondadas.   0
recobrimento lateral das telhas devera ser feito sempre sobre os apoios, com sobreposic5o de 1 %".

Criterio de medi¢ao: Area (m2).

FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA

TELIIADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO. METALICA, PLASTICA Ou
TERMOACOSTICA lNCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF   12

Metodo construtivo:

*As superficies  do topo das  pe¢as  de  madeira da  estrutura  do telhado  ou  cobertura,  expostas ao

ambiente exterior, devem ser impermeabilizadas, As liga€6es de pe¢as sujeitas a esfor¢os cle tragao devem
ser  efetuadas  com  o  auxilio  de  cobre-juntas  metalicos,  fixados  com  parafusos.  *As  liga¢6es  de  apoio de

pesas de madeira derem ser feitas por encaixe, podendo ser reforgadas com talas laterais de madeira, fitas
metalicas  ou  chapas  de  ago  focadas  com   parafusos.   *As  tergas  podem   ser  apoiadas  nos  oitaes  em
alvenaria atraves de urn reforgo na regiao do apoio com dois ferros de 5 ou 6,3 mm na dltima junta

horizontal e acima da dltima fiada, dentro de uma camada de reboco.
As emendas dos pontaletes devem ser asseguradas pelos dois lados com duas talas de madeira presas ou
com  duas  chapas  de  ago  parafusadas.  As  emendas  das  tercas  devem  ser  feitas  sobre  os  apoios  ou
aproximadamente  1/4 do vao,  com  chanfros de 459  no sentido da  parte mais curta  da terga.  Reforgar as
emendas   com   cobre  juntas  de   madeira   em   ambas   as  faces   laterais  da  terca,   pregadas   em   fileiras
horizontais.

Uso  de  m2io  de  obra  habilitada  e  obrigat6rio  uso  de  equipamentos  de  prote¢ao  individual  (EPI).
Normas T6cnicas:

NBR7190-Projeto d€ estruturas de madeira
NBR7203-Madeira serrada e beneficiada
NR18-Condi€6es  e  meio  ambiente  de  trabalho  na  indjlstria  da  construc5o  -  (18,7)  Carpintaria  -

(18.18) Telhados e coberturas.

/, /if
Crit6rio de medi€5o: Area (m2).
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PROJETO  DE ENGENHARIA PARA CONTRATA¢AC) DE EMPRESA DE  ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENcho DAS

ESCOLAS MUNICIPAIS  NA ZONA URBANA E RURAL DO  MUNICIPIO DE CALCADO-PE.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO

M6todo construtivo:

Consideram~se    materiais,    equipamentos    e    mao    de    obra    para    preparo    da    argamassa    e
assentamento das pecas, inclusive servi¢os de rejuntamento.

Certificar-se  de  que  a  superficie  esta  limpa,  regularizada  e  moldada.  Adicionar  agua  a  argamassa
colante, na proporgao indicada pelo fabricante, amassando-a ate se tornar homogenea. Deixar em repouso

por  cerca  de  15  minutos  e  tornar  a  amassa-la,  sem  novo  acrescimo  de  agua  antes  de  aplica-la,  o  que
devera ocorrer antes de decorridas cerca de 2,00 horas do seu preparo.  Estender a argamas5a com o lado
liso  da  desempenadeira  de  ago  sobre  a  base,  em  seguida,  passar  o  lado  denteado  da  desempenadeira
sobre  a  argamassa  rec6m-aplicada,  formando  sulcos  e  cord6es  paralelos.  0  excesso  de  argamassa  a  ser
retirado  devera  ser  misturado  novamente  ao  restante  do  material  preparado,  sem  adicionar  mais  agua,
Aplicar as pecas sobre  os cord6es e  pression5-Ias com os dedos,  batendo com  o martelo de borracha ate
conseguir  o  amassamento  dos  cord6es.  No  maximo  ate  1,00  hora  ap6s  o  assentamento  das  ceramicas,
limpar com espuma de borracha, Iimpa e dmida.

0 rejuntamento pode ser executado 12,00 horas ap6s o assentamento.
Uso de m5o de obra habilitada e obrigat6rio usa de equipamentos de protec5o individual (Epl).

Criterio de medicao: Area (m2).

PORTA DE MADEIRA PARA piNTURA, sEMirocA (LEVE Ou MEDIA)

Mctodo construtivo:

Verificar se o tamanho do batente confere com a medida da porta, lmpermeabilizar todo o batente
e  marco,  inclusive  a  parte  que ficara  em  contato  com  a  alvenaria.  Ap6s  a secagem  da  pintura,  montar a
batente com  parafusos  e  utilize  duas  reguas de  madeira  para  manter o  esquadro,  Na  alvenaria  chumbar
dois tacos  em  cada  lateral  e  dois  acima.  Colocar o  batente  no  local,  ajustar em  relag5o  ao  nivel,  prumo e
esquadro.  Entre  o  taco  e  o  batente  use  calco  na  espessura  exata,  nao  utilizar  cunhas,  atencao  pois  o

parafuso devera penetrar no taco no minimo dois centimetros de profundidade. Fixar o batente com os

parafusos  em  todos  os  tacos.  Antes  de  colocar  a folha,  verificar  o  alinhamento  e  prumo  das  dobradicas
para evitar que a folha fique torta.
Instalar a folha da porta somente depois de terminar os servicos de  revestimentos de parede.  Observar o
correto  alinhamento  e  prumo  das  dobradisas  para  que  a  suspens5o  da  folha  da  porta  n5o fique fora de
linha. Os parafusos para fixacao das dobradi¢as nao devem ser batidos com o martelo.

Crit6rio de medigao: Unidade (unid.).

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADAI ESMALTE SINTFTIC0 BRILHANTE EM MADEIRA. 3

DEMAOS. AF  01

M6todo construtivo:
/~/C?

As superficies serao previamente lixadas no sentido das fibras da madeira com auxilio de lixa fina e apos
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PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONTRATAcho  DE EMPRESA DE  ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTEN¢AO  DAS

ESCOIAS MUNICIPAIS  NA ZONA URBANA E RURAL D0 MUNICIPIO DE CALCADO-PE.

deveram ser limpas ou espanadas,
Ap6s a limpeza sera aplicada uma demao de fundo nivelador branco e ap6s a aplicacao de tres dem5os de
tinta esmalte.

Cr-itcho de medig=o: Area (m2).

APLICACA0 MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRfLICA EM  PAREDES, DUAS DEM^OS.

AF  06/2014

Metodo construtivo:

As  superfl'cies  a  serem  pintadas  ser§o  cuidadosamente  limpas  e  convenientemente  preparadas

para  o  tipo  de  pintura  que  irao  receber.  As  superficies  s6  poder5o  ser  pintadas  ciuando  perfeitamente
Secas.
Cada demao cle tinta s6 podera ser aplicada quanclo a prececlente estiver perfeitamente seca, observando-
se urn intervalo de tempo mfnimo de 24 horas entre dem2{os ou conforme especificac2io
do fabricante da tinta.
Deverao ser tornados cuidados especiais  para  evitar respingos  e salpicaduras de tinta  em  superficies que
n5o dever5o receber tinta, utilizando-se lonas, fitas e protec6es adequadas.
Antes  da  execucao  de  qualquer  pintura,  sera  submetida  a  Fiscalizacao  uma  amostra,  com  dimens6es
minimas  de  50  cm  por  100  cm,  sob  iluminac5o  semelhante  e  em  superficie  identica  do  local  a  que  se
destina.  Dever5o ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscaliza¢ao,

Crit6rio de medicao: Area (m2).

0 EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL

M6todo construtivo:

Deve  ser  aplicada   com   pincel  ou   brocha,  sobre  a  superficie  preparada,  plana,  sem  fendas  ou
buracos. Cada demao da caiacao deve ser aplicada somente ap6s a secagem completa da demao anterior,
com  intervalo  de  tempo  m`nimo  de  24  horas.  As  demaos  devem  ser  aplicadas  em  dire¢6es  cruzadas.  A
caiacao deve ter acabamento uniforme

Crit€rio de medicao: Area (m2).

.`:i,~-``.`.'.`        .`-
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4.            CONDIC6ES PARA MEDICAO:

0  pagamento  sera  realizado  de  acordo  com  o  cronograma  flsico-financeiro  apresentado,  e  mediante  as
medic6es  feitas  e  atestadas  pela  fiscalizacao.  Todo  e  qualquer  pagamento  sera  feito  pela   Prefeitura
Municipal de Calgado-PE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE  CAL¢ADO -RUA JOAO ALEXANDRE  DA SILVA -CENTRO

CEP; 55.375-000 -CNPJ  :  11.034.741/0001-00



PROJETO  DE ENGENHARIA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTEN€AO  DAS

ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA E RURAL DO  MUNICIPI0 DE CALCADO-PE.

4.1. 0 valor das meclig6es sera obticlo mediante aplicac5o dos precos unitfrios constantes da planilha de

orcamento   proposta   vencedora,   integrante   do  contrato,   as   quantidades  efetivamente   executadas   e
aprovadas pela Secretaria de Obras e Servigos Pdblicos.

4.2.  Somente  serao  medidos  e  pagos  os  servigos  executados  de  acordo  com  as  especificac6es  tecnicas
contratuais que fa¢am parte do Edital.
4.3.  Os  Precos  Unitarios  sao  os  valores  correspondentes  a  realizagao  de  uma  unidade  do  servigo  em
an5Iise, Todos os precos unitarios,  ou  os valores globais, salvo mencao explicita em  contrario, consideram
em sua composig5o, os custos e despesas relativas a:

4.3.1  lmpressos,  softwares  e  demais  materials  de  uso  geral,  necessario  as  atividades  relacionadas  ao

planejamento,   e   a   execucao   dos   servi¢os,   e   fornecimento,   carga,   transporte,   descarga,   manuseio,
armazenagem,    protec5o    e   guarda    dos    materiais    de    consumo,    tais    como:    combustiveis,    graxas,
Iubrificantes, pneus, camaras, filtros, sab5o em p6, desinfetantes, detergentes.
4.3.2.  Mobilizacao  e  desmobiliza€ao,  uniformes  mos  padr6es  determinados  pela  Prefeitura,  transporte,
alimenta¢ao,  assistencia  social,  equipamentos  de  protesao  individual  e  quaisquer  outros  necessarios  a
seguran€a pessoal e/ou execucao dos servi¢os.
4.3.3.   Fornecimento,   operac5o   e   manutencao  de  todos   os  veiculos   e   equipamentos,   utilizados  pela
Contratada, e necessarios a execucao dos servicos, objeto do contrato.
4.3.4.  Fornecimento,  operac5o e  manutenc5o de todas  as ferramentas necessarias  a execucao adequada
dos servicos objeto do contrato, tais como vassouras, pas, lixeiras, garfos, escovas etc.
4.3.5.  Disponibiliza¢5o,  utilizacao  e  manuten¢5o  de todas  as  instalac6es  necessarias  para  o  cumprimento
do objeto contratual, em consonancia com o disposto no edital de convite, nas Especificac6es T6cnicas.
4.3,6.  Opera¢ao  e  manutencao  das  instalac5es  utilizadas  pela  Contratada  no  cumprimento  do  objeto
contratual.
4.3.7.    Salarios,    encargos    sociais    e    administrativos,    beneficios,    impostos    e    taxas,    amortizas6es,
licenciamentos,  inclusive  os  ambientais,  seguros,  despesas  financeiras  de   capital   e  de  administrac5o,
depreciagao, capital de giro, Iucro e quaisquer outros relativos a beneficios e despesas diretas ou indiretas.
4.4. Todas as medi¢6es serao realizadas mensalmente, considerando-se os servicos executados no periodo
compreendido entre o primeiro e o  dltimo dia de cada  m€s, exceto a  primeira que sera  realizada a  partir
da assinatura da Ordem de lnicio e a final, que sera realizada quando do encerramento do contrato.
4.5. As medic5es dever5o ser realizadas pela Contratada e conferidas e aprovadas pela Secretaria de Obras
e  Servicos   "blicos,  ate  o  5.9   (quinto)  dia   tltil  subsequente   ao  periodo  de  abrangencia  da   medigao
considerada.    Se    durante    o    periodo    de    realizacao    da    medic5o    forem    necessarias    providencias
complementares,   por   parte   da   Contratada,   a   fluencia   do   prazo   sera   interrompida,   reiniciando-se   a
contagem a partir da data em que aquelas forem cumpridas.
4.6.  Depois de verificada  a  medigao  e todas  as  providencias necessarias,  a  Secretaria  de  Obras  e Servi¢os
Ptlblicos providenciara o envio para o devido pagamento.
4.7.  Cabers a Secretaria de Obras e Servicos  "blicos,  a seu  crit6rio,  determinar o formulario  padr5o das
medig6es resultantes da execucao dos servi§os objeto do contrato.
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ESCOLAS MUNICIPAIS  NA ZONA URBANA E RURAL DO  MUNICIPIO DE CAL€ADO-PE.

CASOS OMISSOS

Os casos eventualmente omissos nestas especificac6es, serao resolvidos pela fiscalizac5o, recomendando-

os quando necess5rio, ao Secretario de Obras.

DISPOSIC6ES GERAIS

•     Mobilizar  e  desmobilizar  m5o-de-obra  e  equipamentos  especializados  para  execu§5o  das  obras  e

servisos;

•      Realizar todos os servicos Tecnicos profissionais Especializados listados na planilha de servicos e de

acordo  com  as  especificac6es  descritas  no  caderno  de  Especificac6es  Tecnicas  apresentado  no

Projeto Executivo;

•     Executar, com a emprego de m5o-de-obra apropriada, fornecendo material  adequado e utilizando

os  equipamentos  mais  indicados,  todas  as  obras  e  servigos  de  engenharia  listados  na  Planilha  de

Servisos da licita§5o;

•     Cabera  a  Contratada  apresentar,  nos  locais  e  nos  horarios  de  trabalhos,  o  operario  devidamente

uniformizado,  providenciando equipamentos e veiculos suficientes para a  realizacao dos servicos e

PRINCIPALMENTE  EQUIPAMENTO  DE  PROTECAO  INDIVIDUAL (Epl) ADEQUADO.

•     Impostos e encargos sociais trabalhistas em geral;

•     Despesas referentes as importac6es de materiais e equipamentos; e

•     Limpezadaobra

•     A obra s6 sera dada com entregue ap6s inspec5o final da FISCALIZACAO.

.,.,--,-.-   /
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PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONTRATA¢ho  DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E  MANUTEN¢hc) DAS

ESCOLAS MUNICIPAIS  NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO  DE CALFADO-PE.

5.  PECAS 0RCAMENTARIAS (ANEXOS)

Cont6m  o  custo  estimativo  m5ximo global  da  obra,  cujos  servicos  e atividades
considerados estao em conformidade com os precos praticados na localidade, sendo pesquisada

preferencialmente   a   tabela    de   precos   SINAPI    FEVEREIRO/2022,   ORSE   FEVEREIRO   2022   E
SEINFRA  027.1  DESONERADOS  sendo  adotado  urn  B.D.I.  (Bonificacao  e  Despesas  lndiretas)  de
24.52%,  considerando  o  regime  tribut5rio  desonerado  e  com  valor  maximo  estimado  em  R$
160.975,71  (CENTO  E  SESSENTA  MIL  NOVECENTOS  E  SETENTA  E  CINCO  REAIS  E  SETENTA  E  UM

CENTAVOS)  PARA  0  LOTE  I  E    R$  119.322,78  (CENTO  E  DEZENOVE  MIL  TREZENTOS  E  VINTE  E

D0ls  REAIS  E SETENTA  E 0lT0 CENTAVOS)  PARA 0  LOTE  11.

No  valor  global  apresentado  estao  incluidos  todos  os  custos  decorrentes  de
m5o-de-obra,  encargos  sociais,  materials  de  construc5o,  equipamentos,  transportes,  fretes,
taxas  e impostos;  n5o cabendo  nenhum  Gnus adicional  para  a  conclus5o  das obras.  Os  precos

praticados refletem a realidade do mercado local, podendo ser aferidos em conformidade com a
NBR 12.271 da ABNT.
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Relat6rio Fotogr5fico
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