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II. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM ACADÊMIA NA 7ª RUA 

Endereço: 7a RUA, ENTRE AS TRAVESSAS 12 e 13 - BAIRRO CENTRO 

Município: SOURE-PA 

Projeto: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM ACADÊMIA NA 7ª RUA 

Valor: R$ 260.026,82 

Tempo previsto: 02 (Dois) meses 

 

III. GENERALIDADES 

Estas especificações têm como objetivo estabelecer normas e condições para a 
execução dos serviços da obra de CONSTRUÇÃO DA PRAÇA COM ACADÊMIA NA 7ª RUA 
em Soure/PA, compreendendo o fornecimento e aplicação de materiais, emprego de mão de 
obra com leis sociais, utilização de equipamentos, pagamento de impostos e taxas, bem como 
o custeio de todas as despesas necessárias à completa execução dos trabalhos pela empresa 
CONTRATADA. 

Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente: 

 Às normas e especificações constantes deste caderno e planilha de quantitativos; 

 À LEI Nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 (Licitações e Contratos Administrativos); 

 Às normas da ABNT; 

 O artigo dezesseis da Lei Federal n.º 5.194/66, que determina a colocação de Placa 
de Obra, conforme a orientação do CREA; 

 Aos regulamentos, as especificações e as recomendações das empresas 
concessionárias de água e energia elétrica e, também do Corpo de Bombeiros Militar 
do Pará; 

 Às prescrições e recomendações dos fabricantes; 

 Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 

 O Decreto 52.147 de 25/06/1963, que estabelece as Normas e Métodos de execução 
para Obras e Edifícios Públicos; 

 As Normas Regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho do M.T.E. 
 
A empresa vencedora do Certame assinará o contrato com a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SOURE, passando a ser denominada CONTRATADA, e a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOURE, responsável pela licitação e a contratação dos serviços, passará a 
ser denominada CONTRATANTE, que a seu exclusivo critério, designará técnico e/ou equipe 
técnica do quadro de servidores da PREFEITURA para exercer ampla, irrestrita e permanente 
FISCALIZAÇÃO de todas as fases do referido contrato. 

As empresas interessadas na licitação ficam obrigadas a inspecionar, em companhia 
de um credenciado da PREFEITURA, o local onde a obra será executada antes de 
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apresentarem suas propostas, para que verifiquem a situação real dos serviços que serão 
realizados, observando suas particularidades, bem como quanto ao abastecimento de energia 
elétrica e água. 

Quando da apresentação das propostas, a empresa deverá apresentar Declaração de 
que visitou e/ou tomou conhecimento de todas as informações e condições para 
cumprimentos das obrigações da licitação necessárias à elaboração da proposta. 

A CONTRATADA será responsável pelo Contrato de Seguro para Acidentes de 
Trabalho e Danos a Terceiros, firmado entre a mesma e companhia idônea. 

A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pela resistência e estabilidade de 
tudo o que ela executar como serviço, visando sempre à boa execução da obra, de modo a 
garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para o qual foi encomendada, e 
deverá apresentar TERMOS DE GARANTIA de todos os serviços executados, inclusive os de 
terceiros. 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

2. VERIFICAÇÃO E INTERPRETAÇÕES 

Compete à CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificação e comparação, de toda 
a documentação técnica fornecida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE e, ainda, 
providenciar os registros dos mesmos nos órgãos competentes, quando determinado por lei. 

Em caso de dúvida na interpretação dos elementos técnicos, as mesmas deverão ser 
dirimidas pela FISCALIZAÇÃO. 

No caso de discrepância entre as cotas grafadas nos projetos arquitetônicos e suas 
dimensões, prevalecerão às cotas grafadas; 

Toda e qualquer modificação que se fizer necessária nos projetos fornecidos por 
ocasião da fase de execução, inclusive nos detalhes e especificações, só deverá ser efetuada 
após autorização da FISCALIZAÇÃO da PREFEITURA e, efetivada somente após 
autorização do FISCAL. No caso de projeto contratado, somente após consulta ao autor do 
projeto em questão. 

Para efeito de interpretação quanto a divergências entre as especificações e os 
eventuais projetos, prevalecerão estes. Caso surjam dúvidas, caberá a FISCALIZAÇÃO 
esclarecer. 

No caso de omissão de algum serviço que porventura seja necessário e não conste 
em nenhum documento técnico fornecido na licitação, tal necessidade deverá ser comunicada 
por escrito à PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE para as providências cabíveis. 

Com relação aos serviços referidos nestas Especificações Técnicas, quando não ficar 
tudo completamente explicitado, e que sejam utilizadas as expressões “indicado”, “definido”, 
“determinado” e “discriminado”, terão esclarecimentos nos anexos, quando existirem, como 
Projetos, Detalhes, Croquis, Desenhos, Planilhas, Relatórios, Laudos, etc., ou conforme a 
FISCALIZAÇÃO. 

A PLANILHA DE QUANTIDADES, parte integrante da documentação fornecida 
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE, servirá também para esclarecimentos, em 
todos os itens de serviços, através das indicações de características, dimensões, 
unidades, quantidades e detalhes nela contidas. 

Os serviços, conforme suas quantidades e unidades, serão executados nos locais 
indicados, de acordo com o Quadro de Ambientes, quando existir. 
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Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na 
Planilha de quantidades, deverão ser considerados nas composições de custos dos 
mesmos. 

Os serviços de caráter permanente, tais como: pronto socorro, limpeza, equipamentos 
e maquinários, deverão ter seus custos inseridos na composição do BDI. 

Para efeito de interpretação de divergências entre as especificações, projetos e a 
planilha de quantitativos prevalecerão os projetos e a planilha de quantitativos, 
respectivamente. Em caso de surgirem dúvidas, caberá à FISCALIZAÇÃO esclarecer.  

Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro que, todos os casos de 
caracterização de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica 
subentendida a alternativa “ou equivalente técnico”, a juízo da FISCALIZAÇÃO. 

3.  OCORRÊNCIA E CONTROLE 

A CONTRATADA ficará obrigada a manter no canteiro da obra um LIVRO DE 
OCORRÊNCIAS destinado às anotações diárias sobre o andamento da mesma, assim como 
às observações a serem feitas pela FISCALIZAÇÃO quando necessário, podendo também 
pronunciar-se através de ofício ou memorando, devidamente anotados no livro. 

A anotação registrada pela FISCALIZAÇÃO e não contestada pela CONTRATADA 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da data da anotação, será considerada como 
aceita pela CONTRATADA.  

Deverá manter também uma pasta no canteiro da obra, contendo as especificações e 
a relação dos itens discriminados nos orçamentos, com as devidas unidades e quantidades, 
além de todos os projetos e detalhes fornecidos, e comunicações recebidas. 

A CONTRATADA deverá providenciar recolhimento das ART´s de todos os projetos e 
de execução junto ao CREA/PA, encaminhando cópia das mesmas à FISCALIZAÇÃO. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir, refazer os trabalhos rejeitados e retirar 
do local todo o material que tenha sido impugnado pelo Fiscal, logo após o recebimento da 
Ordem de Serviço correspondente e dentro do prazo que será devidamente registrado no 
Livro de Ocorrências, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desses 
serviços. 

4. AS BUILT 

A CONTRATADA deverá elaborar os projetos “As Built”, o que implica em uma 
sistematização de procedimentos, durante a execução de uma obra, com a identificação das 
alterações ocorridas e o fiel e tempestivo registro nos projetos correspondentes, 
retratando as características efetivamente implantadas, em comparação às inicialmente 
projetadas, inclusive aquela referentes à locação.  

A identificação e documentação das alterações observadas visam à atualização do 
projeto executivo, compatibilizando-o com a obra executada e servindo como apoio às futuras 
obras complementares ou modificações que se fizerem necessárias. Em função de dados e 
informações da situação “como construída” será possível também estimar a vida útil futura 
de vários componentes da infraestrutura, a partir do desenvolvimento de novos modelos de 
previsão de desempenho ou calibração dos modelos existentes.  

Ressalta-se que as mudanças necessárias deverão ser atestadas e autorizadas pela 
FISCALIZAÇÃO. 

Juntamente com os projetos “as built”, deverão ser apresentados todos os 
documentos que se fizerem necessários para justificar as alterações, tais como memoriais, 
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plantas, croquis, desenhos, detalhes, relatórios, etc., sendo o “as built” um dos requisitos 

para emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

5. MATERIAIS A EMPREGAR 

O emprego de qualquer material estará sujeito à FISCALIZAÇÃO, que decidirá sobre 
a utilização do mesmo. Todos os materiais deverão ser previamente aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO, antes da sua aplicação.  

Os materiais e equipamentos deverão ser de primeira qualidade e obedecerão às 
prescrições das especificações da ABNT, entendendo-se como sendo de primeira qualidade 
de um mesmo produto, a gradação de qualidade superior.  

A citação de quaisquer marcas sejam elas de materiais, metais, tintas, aparelhos ou 
produtos visam somente caracterizá-los, devendo sua interpretação corresponder a materiais 
“RIGOROSAMENTE EQUIVALENTES" inclusive nas tonalidades de tintas, pois a cor varia de 
acordo com o fabricante.  

Em todos os serviços, deverão ser observadas rigorosamente as recomendações dos 
fabricantes dos materiais utilizados, quanto ao método executivo e às ferramentas 
apropriadas a empregar. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de 
primeira qualidade, com certificação de fabricação ISO 9000, inteiramente fornecidos pela 
CONTRATADA e devem satisfazer rigorosamente às presentes especificações.  

Poderão ser solicitados pela FISCALIZAÇÃO da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOURE, a qualquer momento durante a execução da obra, ensaios de materiais, de acordo 
com as Normas Brasileiras (ABNT), caso haja alguma suspeita sobre o desempenho do 
material que está sendo aplicado na obra. Os custos destes ensaios serão arcados pela 
CONTRATADA, não sendo previstos em planilha.  

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, depois de 
convenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA, deverão ser cuidadosamente 
conservadas no canteiro de obras até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualquer 
tempo, a verificação de sua perfeita compatibilidade com materiais fornecidos ou já 
empregados.  

 Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado 
por outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará por escrito à FISCALIZAÇÃO, a 
proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinantes do pedido e orçamento 
comparativo, sendo que sua aprovação só poderá ser efetivada quando a CONTRATADA:  

 Firmar declaração de que a substituição se fará sem ônus para o 
CONTRATANTE; 

 Apresentar provas de equivalência técnica do produto proposto em substituição 
ao especificado, compreendendo, como peça fundamental, o laudo de exame 
comparativo dos materiais, efetuado por laboratório tecnológico idôneo, a 
critério do CONTRATANTE. 

A substituição supracitada somente será efetuada mediante expressa autorização por 
escrito da FISCALIZAÇÃO da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE. 

Será expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que 
não satisfaçam a estas especificações. A CONTRATADA será obrigada a mandar retirar 
qualquer material impugnado pelo Engenheiro Fiscal, dentro do prazo estipulado. Caso o 
material seja aplicado sem aprovação da FISCALIZAÇÃO este fato deverá ser devidamente 
registrado no Livro de Ocorrências.  

Nestas Especificações Técnicas, toda madeira que for citada como “de primeira 
categoria”, também deverá ser: da espécie indicada, sem empenamento, imune a cupim e a 
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punilha, e a outras pragas, maciça, seca, isenta de carunchos, brocas, nós, fendas ou outras 
imperfeições que comprometam sua resistência, durabilidade e aparência. 

A madeira de primeira categoria que for mencionada, e que tenha função estrutural ou 
portante, incluindo a de fundação, deverá ser da classe de resistência C60, conforme o 
especificado nos itens 9.6 e 5.3.5 da Norma Brasileira NBR 7190, com o valor mínimo de 
resistência característica à compressão fck = 60Mpa. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir, refazer os trabalhos rejeitados e retirar 
do local todo o material que tenha sido impugnado pelo Fiscal, logo após o recebimento da 
Ordem de Serviço correspondente e dentro do prazo que será devidamente registrado no 
Livro de Ocorrências, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desses 
serviços. 

6. FISCALIZAÇÃO 

A FISCALIZAÇÃO será exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE. 

Durante a execução da obra a CONTRATADA deverá acatar todas as instruções e 
determinações da FISCALIZAÇÃO, ressalvadas as possíveis alterações de preços e prazos. 

Compete à FISCALIZAÇÃO, junto à empreiteira, em caso de inexistência ou 
omissão de projetos, fazer a indicação e proceder às definições necessárias para a 
execução dos serviços, como por exemplo, locais, padrões, modelos, cores, etc. 

Qualquer modificação que se fizer necessária, durante a execução da obra, deverá 
ser previamente autorizada pela FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA ficará obrigada a 
executar no livro de ocorrências as anotações diárias sobre o andamento da obra, bem assim 
o registro de observações feitas pela FISCALIZAÇÃO e as correspondências recebidas da 
SEDOP. 

Cabe ao FISCAL e/ou Equipe de FISCALIZAÇÃO verificar o andamento dos serviços 
contratados obedecendo rigorosamente aos projetos e às suas especificações, devendo a 
SEDOP, ser consultada para toda e qualquer modificação.  

Serão impugnados todos os trabalhos que não satisfaçam as condições contratuais. 
O pagamento dos serviços deverá obedecer ao Cronograma físico-financeiro da 
CONTRATADA, devidamente executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, mediante a 
comprovação da execução das etapas da obra. 

Compete ao Fiscal verificar o andamento dos serviços, e elaborar relatórios e outros 
elementos informativos. 

O responsável pela FISCALIZAÇÃO respeitará rigorosamente toda a documentação 
técnica relativa aos serviços, devendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE ser 
consultada quando da necessidade de qualquer modificação.  

A FISCALIZAÇÃO deverá realizar, além das atividades acima, as seguintes atividades 
específicas: 

- Verificar se todas as caixas de passagem e de inspeção, ralos e canalizações foram 
corretamente executado e testado, antes da execução dos lastros de concreto; 

- Verificar, como auxílio de ensaios específicos, quando necessário, se a qualidade e a 
uniformidade das peças a serem aplicadas satisfazem às especificações técnicas e se 
durante a aplicação são também observadas as recomendações do fabricante; 
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- Acompanhar a execução dos trabalhos, observando principalmente os aspectos 
relacionados com o nivelamento do piso e o seu caimento na direção das captações de 
água, como grelhas, ralos, valetas etc. 

- Observar os cuidados recomendados para a limpeza final, e se é respeitado o período 
mínimo, durante o qual não é permitida a utilização do local; 

- Verificar se as superfícies preparadas para receber os pisos estão limpas. 

- Verificar a existência de juntas de dilatação em número e quantidade suficientes, quando 
necessário. 

7. COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO 

A CONTRATADA ficará obrigada a manter no canteiro da obra um LIVRO DE 
OCORRÊNCIAS destinado às anotações diárias sobre o andamento da mesma, assim como 
às observações a serem feitas pela FISCALIZAÇÃO quando necessário, podendo também 
pronunciar-se através de ofício ou memorando, devidamente anotados no livro. 

A anotação registrada pela FISCALIZAÇÃO e não contestada pela CONTRATADA 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da data da anotação, será considerada como 
aceita pela CONTRATADA.  

Deverá manter também uma pasta no canteiro da obra, contendo as especificações e 
a relação dos itens discriminados nos orçamentos, com as devidas unidades e quantidades, 
além de todos os projetos e detalhes fornecidos, e comunicações recebidas 

Toda comunicação, e toda solicitação deverão ser registradas no Livro Diário, e 
quando necessário através de Ofício ou Memorando. 

8. PRONTO SOCORRO  

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade referente à adoção de medidas de 
segurança para eventuais acidentes ocorridos no canteiro da obra. 

9. ADMINISTRAÇÃO  

A CONTRATADA deverá alocar todo o pessoal necessário e capacitado para execução 
da obra, ficando sob sua exclusiva responsabilidade a observância da Legislação Trabalhista, 
Previdenciária e Civil, para o seu pessoal. 

A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto 
do contrato, inclusive por suas subcontratadas.  

A CONTRATADA será responsável integralmente para com a obra nos termos do 
Código Civil Brasileiro. A atuação da FISCALIZAÇÃO na obra não diminui nem elide a 
responsabilidade da CONTRATADA.  

Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá:  

1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU (entrada e recolhimento) Anotações 
e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (ART´s e/ou RRT´s) referentes aos 
projetos, à execução e à FISCALIZAÇÃO, objetos do contrato e serviços 
pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77;  

2. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 
relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se 
refere ao pessoal alocado nos serviços objetos do contrato;  
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3. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento 
definitivo dos serviços;  

4. Efetuar todas as despesas relativas à Execução de Obras perante os Órgãos 
Públicos Federais, Municipais e Estaduais competentes, às Concessionárias de 
Energia Elétrica, de Telefonia, de Abastecimento de água, bem como as despesas 
relativas ao Habite-se do prédio.  

O prazo máximo para emissão e apresentação à FISCALIZAÇÃO do Alvará de 
Licença da Prefeitura Municipal, do local da obra, será de 30 (trinta) dias contados a partir 
da entrega da ordem de serviço, sem o qual não será efetivada a 1ª (primeira) medição do 
contrato.  

A vigilância da obra e guarda dos materiais a ela aplicados será ininterrupta e por conta 
da CONTRATADA até o seu efetivo recebimento em definitivo.  

A CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO, por ocasião conclusão da obra, 
todas as Notas Fiscais, Certificados de Garantia e documentos referentes à aquisição de 
equipamentos, máquinas e aparelhos, bem assim, acessórios, chaves, “hard locks” e demais 
elementos que integrem o conjunto da obra.  

A CONTRATADA deverá manter, na direção dos serviços um profissional seu com 
conhecimentos técnicos que permitam a execução dos mesmos com perfeição. 

A CONTRATADA deverá comunicar com antecedência, à PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SOURE, o nome do responsável técnico pelos serviços, com suas prerrogativas 
profissionais. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE fica no direito de exigir a substituição de 
todo e qualquer profissional em atividade no local, no decorrer dos serviços, caso o mesmo 
não demonstre suficiente perícia nos trabalhos, ou disposição em executar as ordens da 
FISCALIZAÇÃO. 

Toda a mão-de-obra a ser empregada deverá ser especializada, oportunidade em que 
será obrigatória a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), apropriados a 
cada caso, visando a melhor segurança de todos. Além do uso de crachás de identificação, 
desde que não atrapalhem os seus desempenhos, nem coloquem em risco os seus usuários. 

10. DA LIBERAÇÃO DAS MEDIÇÕES E DO TERMO DE RECEBIMENTO      
DEFINITIVO DE OBRA:  

A liberação da Primeira Medição está condicionada a apresentação da seguinte 
documentação:  

 ART´s e/ou RRT´s de execução, projetos e FISCALIZAÇÃO;  

 Alvará de Licença da Prefeitura Municipal do local da obra.  

A liberação da Última Medição, da Caução e da Emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo de Obra está condicionada a apresentação dos seguintes elementos:  

 “As built” de todos os projetos gravados em CD-ROM (arquivo em AutoCad);  

 Notas Fiscais, Certificados de Garantia e documentos referentes à aquisição de 
equipamentos, máquinas e aparelhos; 

 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB); 

 Habite-se do prédio.  
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11. LIMPEZA  

Permanentemente deverá ser executada a limpeza do local dos serviços, para evitar 
a acumulação de restos de materiais no canteiro, bem como, periodicamente, todo o entulho 
proveniente da limpeza deve ser removido para fora do canteiro, e colocado em local 
conveniente. 

12.  EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINÁRIOS 

Compete à CONTRATADA providenciar todos os equipamentos, andaimes, 
maquinários e ferramentas, necessários ao bom andamento e execução dos serviços, até a 
sua conclusão. 

Quando houver necessidade da utilização de agregados, eles serão estocados em 
silos previamente preparados, com piso em tábuas de madeira forte. 

13.  CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO  

Para a completa execução do objeto a CONTRATADA disponibilizará durante todo o 
período de realização dos serviços um profissional responsável, que deverá, 
obrigatoriamente, possuir experiência comprovada para gerenciar, fiscalizar e controlar a 
elaboração dos serviços específicos, promovendo a harmonia e coerência entre os mesmos 
e compatibilizando-os. 

Os serviços referentes à Administração local deverão ser medidos e pagos 
proporcionalmente ao percentual executado, pois o pagamento deste item não pode estar 
dissociado do andamento físico da obra (acórdão 2622/2013-TCU). 

Os serviços serão medidos e pagos através do produto dos preços unitários 
apresentados na planilha de preços, pela quantidade medida, obedecendo à unidade 
apresentada na planilha de quantitativo, considerando sua dimensão de acordo com as 
instruções emitidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE e FISCALIZAÇÃO. 

A medição dos equipamentos e mobiliários será realizada pela aquisição de cada um 
deles, de acordo com aferido pela FISCALIZAÇÃO. 

14.  RECEBIMENTO 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das 
superfícies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas 
pluviais, de conformidade com as indicações do projeto. 

15. REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA 

A obra será executada pelo regime de Empreitada por Preço Unitário, portanto pelos 
serviços efetivamente executados. 

IV. SERVIÇOS  

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. BARRACÃO INCLUINDO INSTALAÇÕES (m²) 

 O barracão será executado com tábuas de madeira branca, em dimensões 
compatíveis com o porte da obra.  A cobertura será com telha de fibrocimento de 4mm, e o 
piso de assoalho com tábua forte.  A pintura será com cal virgem. 

O local dos serviços será dotado de todas as instalações, destinadas ao perfeito 
desenvolvimento dos serviços e ao atendimento à Fiscalização, tais como depósitos, 
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tapumes, andaimes, e ligações provisórias de água, esgoto, luz, e força, ficando a empresa 
responsável, também, pelo pagamento do consumo mensal das mesmas, caso seja 
necessário. 

O eventual aproveitamento de construções e instalações existentes, para 
funcionamento como instalações provisórias do canteiro, ficará a critério da Fiscalização, 
desde que respeitadas as especificações estabelecidas, e verificado que ditas construções e 
instalações não interferem na locação. 

1.2. LICENÇAS E TAXAS DA OBRA 

A Contratada será encarregada de obter todas as licenças necessárias ao início dos 
serviços, bem como o pagamento de todas as taxas e emolumentos. 

Incluem-se neste item as despesas decorrentes do registro da obra no CREA, INSS e 
outros exigidos pela municipalidade local. 

A Contratada providenciará ainda os seguros de incêndio e risco de engenharia em 
companhia de sua preferência. Será entregue à Contratante cópia da apólice deste seguro.      

Será de responsabilidade da Contratada o pagamento de todas as multas, bem como 
o cumprimento de todas as exigências decorrentes da execução da obra. 

1.3. LIMPEZA DO TERRENO (m²) 

A completa limpeza do terreno precederá à implantação do canteiro de obras e será 
feita dentro da mais perfeita técnica tomando-se todos os cuidados para evitar danos a 
terceiros. A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, roçado, destocamento, 
e remoção, o que fará com que a área fique limpa de tocos e raízes. Será procedida, no 
decorrer da obra, limpeza periódica, com remoção de entulhos e detritos que venham a 
acumular-se no terreno. 

1.4. LOCAÇÃO (m²) 

 Conforme a Planilha de Quantidades, as locações serão realizadas a trena, serão 
globais e sobre um ou mais quadros de madeira, que envolvam o perímetro das edificações, 
e obedecerão rigorosamente ao projeto e suas cotas de níveis. 

Será de responsabilidade da Contratada e verificação do RN e alinhamento geral de 
acordo com o projeto.  

Caso o terreno apresente problemas com relação aos níveis, a Contratada 
deverá comunicar por escrito à Fiscalização da PREFEITURA, a fim de se dar solução 
ao problema. 

A empreiteira não executará nenhum serviço antes da aprovação da locação pela 
Fiscalização.  A aprovação não desobriga a Contratada de responsabilidade pela  
locação da obra. 

1.5. PLACA DA OBRA (m²) 

Em local indicado pela Fiscalização, deverá ser colocada a placa da Obra 
(6,00m x 4,00m), constituída de chapa de ferro galvanizado nº 26, com acabamento 
em tinta a óleo sobre fundo antióxido cromato de zinco, e estruturada com régua de 
madeira aparelhada de 3” x 1”, objetivando a visualização das informações. 

Ao término dos serviços, a Contratada se obriga a retirar a placa da obra, tão 
logo seja solicitado pela Fiscalização. 
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1.6. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

A Contratada deverá manter, na direção dos serviços, um preposto seu, com 
conhecimentos técnicos que permitam a execução, com perfeição, dos serviços. 

            A Contratada deverá comunicar com antecedência, à SEDOP, o nome 
do responsável técnico pelos serviços, com suas prerrogativas profissionais. 

 A SEDOP fica no direito de exigir a substituição de todo e qualquer 
profissional em atividade no local, no decorrer dos serviços, caso o mesmo não 
demonstre suficiente perícia nos trabalhos, ou disposição em executar as ordens da 
Fiscalização. 

 Toda a mão-de-obra a ser empregada deverá ser especializada, 
oportunidade em que será obrigatória a utilização dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), apropriados a cada caso, visando a melhor segurança de todos. Além 
do uso de crachás de identificação, desde que não atrapalhem os seus desempenhos, 
nem coloquem em risco os seus usuários. 

A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, 
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, direta e 
indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas. 

Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá: 

Providenciar junto ao CREA e CAU as Anotações de Responsabilidade Técnica 
– ART’s referentes ao objeto do contrato e especificações pertinentes, nos termos da 
Lei nº 6496-77. 

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 
relativos a legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere 
ao pessoal alocado para os serviços, objeto do contrato. 

Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento 
definitivo dos serviços. 

A vigilância do local deverá ser ininterrupta, por conta da Contratada, até a 
conclusão definitiva dos serviços, com a assinatura do Termo de Entrega e 
Recebimento. 

- Compete à Fiscalização, junto à empreiteira, em caso de inexistência ou 
omissão de projetos, fazer a indicação e proceder as definições necessárias para a 
execução dos serviços, como por exemplo, locais, padrões, modelos, cores, etc. 

 

1.6.1. SERVIÇOS INICIAIS E GERAIS (ENGENHEIRO CIVIL) 

2.1.1.- Tipo: Engenheiro  

1.6.1.1- Aplicação: 
 Mão de obra necessária para Administração da obra, formada por Engenheiro Civil.  
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1.6.1.2- Características técnicas / Especificação: 

  A contratada deverá manter o funcionário residente, com o cargo comprovado 
na carteira profissional e que faça parte do quadro de funcionários da CONTRATADA, durante 
todo o período da obra. 

 Cópia da carteira de trabalho, comprovando a função, deverá ser entregue à 
ISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato. 

 A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar o afastamento ou substituição do 
funcionário, caso julgue necessário. 

 Caso a ausência do funcionário durante visita da FISCALIZAÇÃO não seja 
julgada procedente, haverá glosa do valor correspondente ao dia na fatura. 

 Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença médica, etc.) 
a Contratada deverá providenciar substituto durante o período. 

 O engenheiro responsável deverá estar presente sempre que a 
FISCALIZAÇÃO solicitar. 
 

1.6.2. SERVIÇOS INICIAIS E GERAIS (ENCARREGADO) 
1.6.2.1- Tipo: Encarregado  
1.6.2.1.1 Aplicação: 
 A mão de obra necessária para Administração da obra, formada por Encarregado. 
 

1.6.2.2. Características Técnicas / Especificação: 

 A contratada deverá manter o funcionário residente, com o cargo comprovado 
na carteira profissional e que faça parte do quadro de funcionários da CONTRATADA, durante 
todo o período da obra. 

 -Cópia da carteira de trabalho, comprovando a função, deverá ser entregue à 
FISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato. 

 -A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar o afastamento ou substituição do 
funcionário, caso julgue necessário. 

 -Caso a ausência do funcionário durante visita da FISCALIZAÇÃO não seja 
julgada procedente, haverá glosa do valor correspondente ao dia na fatura. 

 -Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença médica, etc.) 
a Contratada deverá providenciar substituto durante o período. 

 

2. MOVIMENTO DE TERRA 

2.1. ATERRO (m³) 

O trabalho de aterro deverá ser executado com material de boa qualidade, do tipo 
arenoso, sem matéria orgânica, em camadas sucessivas de 0,20m, devidamente molhadas e 
apiloadas, manual ou mecanicamente. 

Antes do lançamento do material, deverão ser removidas todas as camadas orgânicas 
do solo, a fim de garantir a sua perfeita compactação. 
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O material proveniente das escavações, desde que seja isento de materiais orgânicos, 
poderá ser reaproveitado como aterro.  

OBS: Para efeito de medição, o volume de aterro a ser considerado diz respeito 
ao material já compactado, devendo os custos referentes aos transportes, lançamento 
e adensamento decorrente da compactação, ser considerados na composição de custo 
do preço unitário. 

3. ESTRUTURA 

3.1. PILAR EM MADEIRA DE LEI (un) 

Os pilares de sustentação do caramanchão serão executados com peças de madeira 
de primeira categoria, aparelhadas, de 20 x 20, com chumbadores metálicos de 3/8” fixados 
em bloco de concreto ciclópico. 

3.2. ESTRUTURA DE MADEIRA (m²) 

O material a ser utilizado deverá ser madeira de primeira categoria, aparelhada e 
serrada, devendo ter as dimensões e modelo conforme especificado em projeto e planilha de 
quantidades. 

 

4.  PISO 

4.1. CALÇADA 

Nos locais definidos em Projeto serão executadas calçadas nas dimensões indicadas, 
como segue: A fundação será direta, constituída de sapata corrida em pedra preta 
argamassada no traço 1:8 (cimento e areia), com dimensões de 0,20 x 0,30m (largura x 
profundidade). O baldrame será em concreto ciclópico FCK=15MPA com 0,10m de espessura. 
O caixão formado pelos baldrames será preenchido com aterro arenoso até atingir a altura de 
0,10m abaixo do nível de acabamento. Sobre o aterro compactado e nivelado, serão 
executadas juntas em réguas de madeira branca espaçadas de 1.00m ou formando quadros 
de 1,00m de lado. Os quadros serão preenchidos, de forma alternada, unidos pelo vértice, 
tipo dama, em concreto com seixo, resistência 13,5MPA com 10cm de espessura e 
acabamento desempenado. Após a pega do concreto serão retiradas as juntas de madeira, e 
nas suas espessuras será aplicado produto a base de asfalto, formando as “juntas secas”. 

4.2. PISO TÁTIL DIRECIONAL (m²) 

Nos locais indicados no projeto arquitetônico serão revestidos com piso pré-
moldado direcional tátil de 25x25cm na cor amarelo. 

4.3. PISO TÁTIL ALERTA (m²) 

Nos locais indicados no projeto arquitetônico serão revestidos com piso pré-
moldado tátil alerta de 25x25cm na cor azul. 

5. PINTURA 

5.1. ACRÍLICA PARA PISO (m²) 

No piso cimentado, será aplicada tinta acrílica para piso tipo Novacor ou similar, na 
cor especificada em projeto. 
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6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A presente sessão tem por finalidade apresentar as especificações gerais dos 
equipamentos e materiais a serem utilizados no Projeto de Iluminação Pública da Praça de 
Soure-PA. 

Este documento é parte integrante dos projetos e tem como objetivo nortear e 
complementar o conteúdo gráfico dos mesmos, visando assim o perfeito entendimento das 
instalações projetadas. 

O projeto de Instalações Elétricas foi elaborado em conformidade com as Normas 
Técnicas Brasileiras (ABNT) NBR 5410 e da Concessionária de Energia Elétrica do Estado 
do Pará, bem como com as recomendações dos fabricantes de materiais especificados. 

Qualquer modificação que porventura seja necessária, só poderá ser executada após 
prévia autorização da fiscalização e do projetista, tais modificações serão cadastradas e 
indicadas nos desenhos específicos permitindo na conclusão dos serviços a execução e o 
fornecimento do ''As Built''. 

As dúvidas quanto à interpretação dos projetos e ou especificações, serão resolvidas 
pela fiscalização. 

A contratada deverá possuir pessoal técnico qualificado, para a execução dos serviços 
e um responsável habilitado perante o CREA-PA. 

6.1. CONJUNTO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO 2 PÉTALAS COM 1 
LAMPADA VAPOR MERCÚRIO 250W/220V EM POSTE METÁLICO 12M 

Luminária fechada para iluminação pública, 2 pétalas, tipo X-35, corpo refletor 
estampado em chapa de alumínio anodizado, acabamento epóxi cinza, visor prismárico em 
policarbonato injetado. Equipado com 01 lâmpada de vapor de mercúrio de 250W/220V, relé 
fotoelétrico e suporte para cada pétala. 

Poste reto flangeado metálico galvanizado a fogo com pintura eletrostática, com base 
de fixação através de chumbadores, altura 12 metros. 

6.3. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV 

Deverão ser utilizados cabos elétricos unipolares, isolamento 0,6/1KV, 
condutor de cobre nu, classe 5 (EXTRA FLEXÍVEIS), com isolação em composto 
termoplástico PVC 70°C e cobertura termoplástica PVC/A, não propagante a 
chamas, conforme NBR 7288. Secção 10mm², cor conforme projeto. 

6.4. CABO DE COBRE MULTIPOLAR (PP) FLEXÍVEL ISOLADO, 3 X 2,5mm², ANTI-
CHAMA 450/750V. 

Deverão ser utilizados cabos elétricos multipolares, isolamento 450/750V, condutor de 
cobre nu, classe 5 (EXTRA FLEXÍVEIS), com isolação em dupla camada de composto 
termoplástico PVC/A, não propagante a chamas, conforme NBR NM 247-3. Secção 2,5mm², 
cor conforme projeto. 

6.5. CABO DE COBRE NÚ 50 MM² 

Os cabos de cobre nu serão de cobre, seção 50mm², têmpera meio mole, 7 fios, NBR 
6524:1998. 
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Os materiais deverão atender aos desenhos de projeto e às prescrições da norma 
NBR 5419. 

6.6. DUTO DE POLIETILENO DE ALTA DENDIDADE (PEAD), SEÇÃO CIRCULAR, 
COM CORRUGAÇÃO HELICOIDAL D=50MM (2") COM FIO GUIA DE ACO 
GALVANIZADO 

Deverão ser utilizados dutos de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), d 50mm (2”), 
com seção circular, corrugação helicoidal, fabricados de acordo com as normas NBR 15.715 
e NBR 13.13.897, com tipo de instalação indicado em legenda no projeto executivo. 

Nas emendas serão utilizadas peças adequadas, conforme especificações dos 
fabricantes, para um perfeito acabamento das instalações. 

6.7. ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO Ø2", TIPO SEMI-PESADO, 
COM LUVA 

Deverão ser utilizados eletrodutos em aço galvanizado a fogo, por imersão a quente, 
rebarbas internas removidas, fornecidos em barras de 3 metros, fabricados de acordo com a 
norma NBR 5597 e NBR 5598, com tipo de instalação indicado em legenda no projeto 
executivo. 

Nas emendas serão utilizadas peças adequadas, conforme especificações dos 
fabricantes, para um perfeito acabamento das instalações. 

6.8. CAIXA EM ALVENARIA DE 40X40X40CM COM TAMPA DE CONCRETO 

As caixas de passagem usadas em instalações subterrâneas serão de alvenaria, 
revestidas com argamassa ou concreto, impermeabilizadas e com previsão para drenagem. 
Serão cobertas com tampas convenientemente calafetadas, para impedir a entrada d'água e 
corpos estranhos, com dimensões conforme o projeto executivo serão utilizadas para facilitar 
o lançamento e inspeção dos cabos. Nestas caixas deve ser pintada a palavra “ELÉTRICA”, 
para identificá-la das demais caixas existentes na área externa. Dimensões conforme projeto. 

6.9. CAIXA EM ALVENARIA DE 60X60X60CM COM TAMPA DE CONCRETO 

Ver item 1.2.7. 

6.10. HASTE DE TERRA COBREADA Ø5/8"X3000MM ALTA CAMADA, COM 
CONECTOR TIPO GRAMPO.  

As hastes de aterramento serão de aço cobreado de alta camada, no diâmetro 5/8”, 
comprimento 3m, com conector tipo grampo. 

Os materiais deverão atender aos desenhos de projeto e às prescrições da norma 
NBR 5419. 

6.11. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 DISJUNTORES COM BARRAMENTO 

NORMAS 
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O painel BT deverá atender as prescrições das normas: - ABNT NBR IEC 60439-3 

CARACTERÍSTICAS ELÉRICAS 

O painel BT deverá ter as seguintes características elétricas: 

 Ui - tensão nominal de isolamento = até 2000 V; 

 Ue - tensão de operação nominal (barramentos) = até 500 V; 

 In – corrente nominal = 100 A; 

 Icc – corrente nominal condicional de curto circuito = 10 kA; 

 F - Frequência de operação nominal = 60 Hz. 

 Capacidade de disjuntores = 24. 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 

 O painel BT deverá ser próprio para uso externo; 

 O painel BT deverá ser próprio para instalação de sobrepor; 

 O grau de proteção, em atendimento em atendimento a norma IEC 60529, 
deverá ser de IP 65.       

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 Material: do Tipo Metálico; 

 Resistência ao fogo 650°C conforme a norma ABNT NBR IEC 60695-2-11; 

 Isolamento total classe II: conforme a norma ABNT NBR IEC 60439-3; 

 O painel BT deverá ser provido de placa de identificação, confeccionada em 
material resistente a intempérie, ter gravação de forma indelével e fixada 
mecanicamente ao painel, contendo as informações conforme norma NBR IEC 
60439-3; 

 Os espaços vazios do painel BT deverão ser fechados por tampas que: impeça 
o acesso à parte interna do painel, mantenha a harmonia visual e possam ser 
retiradas para a instalação de novas unidades funcionais; 

 O painel BT deverá ter uma construção que permita ter um compartimento para 
a instalação das unidades funcionais, dos barramentos de distribuição e as 
borneiras de saída, esta construção deverá ter a opção de se aplicar 
compartimentos adjacentes para a instalação de unidades funcionais, 
barramentos e borneiras de saídas independentes ou complementares, todos 
com acesso frontal; 

 O painel BT deverá ser provido de fechaduras, travadas por chave para impedir 
o acesso interno; 

 Os dispositivos deverão ser comandados de forma que se tenha um anteparo 
entre a parte interna e externa ao painel; 

 Todas as partes vivas (terminais, interligações, barramentos, etc.) deverão ser 
protegidas contra contato direto na situação de porta aberta; 

6.12. DISJUNTOR 2P-63A 

 Tipo – Mini Disjuntores padrão IEC com certificação do INMETRO; 

 Corrente Nominal e número de polos: conforme indicado em projeto; 

 Capacidade de ruptura: 5KA; 
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 Tensão máxima do serviço: 415 VcA; 

 Frequência:  60 Hz; 

 Temperatura: -20°C a + 55°C; 

 Calibração: 30°C; 

 Proteção: termomagnética;  

 Relés magnéticos fixos com curva tipo B   

 Norma de construção – IEC947-2. 

6.13. DISJUNTOR 2P-2A 

Ver item 1.2.11. 

6.14. CHAVE MAGNÉTICA 2P 30A  

Chave magnética 2P 30A para comando de iluminação pública. Corpo em alumínio 
repuxado anodizado. 

 6.15. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CLASSE II 1P 20KA 175V 

Os protetores de surto são utilizados para a Proteção contra danos provocados por 
sobretensões na rede de Baixa Tensão.  Deverão ser instalados nos centros de distribuição 
protetores de surto monofásicos, ou seja, um para cada fase do circuito do quadro de 
distribuição, respeitando-se a seletividade entre eles.  

 Classe: II 

 Tipo: AC 

 Proteção: Três varistores L1-L2-L3 

 Polos: 1  

 Indicação visual do estado do varistor: Sim 

 Tensão: Adequado à tensão de fase nominal do sistema (175V) 

 Máxima corrente de descarga: conforme indicado em projeto (20kA) 

 Curva: 8/20 µs 

7. OUTROS ELEMENTOS  

7.1. LIXEIRA (un) 

Serão fornecidas assentadas pala contratada, lixeiras em madeira com estrutura 
tubular em aço, conforme especificadas em projeto e planilha de quantidades. 

8. URBANIZAÇÃO 

8.1. COLCHÃO DE AREIA E=20 CM (m³) 

Deverá ser executado um lastro de areia de espessura igual a 20cm para  
assentamento de playground, conforme planilha de quantidades. 

8.2. MEIO-FIO EM CONCRETO COM E OU SEM LÂMINA D'ÁGUA (m) 

 Os meios-fios devem ser executados “in loco”, em peças de 0.15 x 0.12 cm os quais 
devem ser vibrados até seu completo adensamento e, devidamente curados antes de sua 
aplicação, e será utilizado o rejunte argamassado. 



                                                                  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE 

SECRETARIA DE TRANSPORTES, SERVIÇO PÚBLICO E OBRAS 
 

 

2ª RUA Nº 351 – MUNICIPIO DE SOURE, SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – BAIRRO CENTRO 

20 / 21 

 

 

 

 
CPRO 

Folha 

  A lâmina d’água quando houver deve ter altura máxima de 0,20m e largura de 0,15m. 

  O concreto empregado na moldagem dos meios-fios, devem possuir resistência 
mínima de 15 MPa.  

   Para o assentamento dos meios-fios, o terreno de fundação deve estar com sua 
superfície devidamente regularizada, apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou 
sulcadas e, não deve apresentar solos turfosos, micáceos ou que contenham substâncias 
orgânicas.  

   Devem estar, também, sem quaisquer infiltrações d'água ou umidade excessiva. 

8.3. PLANTIO DE GRAMA (m²) 

Os locais indicados serão pavimentados com placas de grama vegetal, sobre terra 
preta adubada 

8.4. PLAYGROUND (un) 

Serão fornecidos e instalados pela contratada, brinquedos para compor o Playground, 
com os seguintes brinquedos: gangorra de prancha, mesas para xadrez, escorrega e 
balanços, conforme planilha de quantidades. 

8.5. BANCO EM CONCRETO (un) 

Os bancos, obedecerão ao detalhe e especificações da obra de urbanização. Serão 
em concreto armado aparente, os mesmos serão executados conforme especificado na 
composição de preços fornecida na planilha de preços da SEDOP. 

  Não serão aceitos elementos de concreto que não apresentem uniformidade de 
coloração, homogeneidade de textura, regularidade das superfícies e resistência ao pó e 
agressões ambientais em geral 

8.6. BASE PARA EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE (M³) 

As bases para fixação dos aparelhos deverão atender as especificações do fabricante 
para cada tipo de equipamento. Assim, parte dos aparelhos será fixada por parabouts sobre 
uma base de concreto com 10cm de espessura e outra parte, fixada por chumbadores em 
estacas de concreto, quando houver necessidade. 

 

9. ELEMENTOS ESPORTIVOS – ACADÊMIA 

Serão fornecidos e instalados pela contratada, aparelhos de academia ao ar livre para 
compor o espaço, com os seguintes aparelhos: Elíptico Individual, Twist Duplo, Fixador de 
Braços (Marinheiro), Adução e Abdução de Braços, Barra Fixa (Barra de Elevação Tripla), 
Along Flex, Puxador Costas Duplo, Simulador de Percurso Individual (Caminhada), conforme 
planilha de quantidades. 

 

10. LIMPEZA  

10.1. LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA (m²) 

As instalações novas serão testadas, e verificadas as suas condições de 
funcionamento. 
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           Os serviços serão entregues totalmente acabados, com a limpeza geral do local, 
inclusive dos aparelhos e acessórios, e com a eliminação de todos os entulhos. 

           Ficarão sob a responsabilidade da Contratada as providências para as ligações 
definitivas de água, energia, telefone, etc. Junto aos órgãos competentes.                                

 


