o

PREFEITURA MUNICIPA HORIZONTE-CE
PLANO 0€ TRABALHO N°1021026-01

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS Q4JILOMBOLAS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE
ENDEREÇO: RUA jost PEQUENO ESQ. COM RUA MARIA JOSÉ NOGUEIRA LOCALIDADE DE ALTO
ALEGRE- DISTRITO DE QUEIMADAS
PREÇO BASE: TABELA SINAPI SETEMBRO DE 2016 DESONERADA / TABELA UNIFICADA SEINFRA 14°
241 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - COM D€SONERAÇÂO
8,0.1.: 2*42%
ENCARGOS SOCIAIS: 8701 °k

MEMÓRIA DE CÁLCULO - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS URBANOS (BANCOS)

FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E e li MM.

92263

lADO A

LADO 13

ÁREA

0,48

0,44

1,84

CONCRETO QQDPICO EU-lo MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO
73361
COMPRIMENTO(M)

LARGURA(M)

ALTURA(M)

QTD€

VOLUME(M')

0.48

0,44

0,45

22,00

2,09

ASSENTO EM MADEIRA MASSARANDUBA 3X3' COM BASE EM CONCRETO (BANCO
CPMH

TIPO 2)

001

QUANTITATIVOS
11

Hélio Noguèira Gomes
Secretário de Infra-Esfrutura
Horizonte - CE
CREACE. $330 CPF 234383293.34

MEMÓRIA DE CÁLCULO - INSTALAÇÕES NIDROSSANITÁRIAS
TORNEIRA DE PRESSÃO PARA JAROW 0€ 3/4
QUANTIDADE (UNID.)
C2508

Ewertonu;2flrfq

1

EnscM.pr MaL: 124602-0
TOTAL!

4

-

PREFEITURA MUNlCIPARIZONTE -CE

e

PLANO DE TRABALHO N' 1027026 01
OBRA- CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS QUILOMBOLAS NO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE
ENDEREÇO: RUA josÉ PEQUENO ESQ COM RUA MARIA JOSÉ NOGUEIRA LOCALIDADE DE ALTO
ALEGRE- DISTRITO DE QUEIMADAS
PREÇO BASE: TABELA $N4API SETEMBRO DE 2016 DESONERADA !TABELA UNIFICADA SEINFRA W
24.1 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ -COM DESONERAÇÃO

BOI.: 28.82%
ENCARGOS SOCIAIS: 87.01 %

89971

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO w, INCLUSIVE
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
QUANTIDADE (UNID.)
1

HIDROMETRO 30OM3IH. 01ft - FORNECIMENTO E INSTALACAO
742171001
QUANTIDADE (UNID.)

1

83670

TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E
TOTAL (M)
MIM(M)
QVA~
37,2
6
62
JOElHO 90 GRAUS, PVC. SERE R, ÁGUA PLUVIAL. DII 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

89522

ENCAMINHAMENTO.

Hélio Nogufrira Gomes

QUANTIDADE

Secretário de nfra-Estrutura
Horizonte - CE
CREACE 8319-O CPF 2043*1393-34

6

5g445

TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DM 4O, INSTALADO EM PR~ DE

.

ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
COMPRIMENTO

TRECHO 1

17

TRECHO 2

24

TRECHO 3

16

TRECHO 4

5
62

TOTAL
CAIXA DE INSPEÇÃO EM

CO611

QUANTIDADE

4

PREFEIT

MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

IR

PLANO DE TRABALHO N°1027025-01
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS QUILOMBOLAS NO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CIE
ENDEREÇO: RUA JOSÉ PEQUENO ESQ. COM RUA MARIA JOSÉ NOGUEIRA LOCALIDADE DE ALTO
ALEGRE- DISTRITO DE QUEIMADAS
PREÇO BASE: TABELA SINAPI SETEMBRO DE 2016 DESONERADA 1 TABELA UNIFICADA SEINFRA N°
24.1 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - COM DESONERAÇÃO
B.DI.: 28.82%
ENCARGOS SOCIAIS: 8701 %

TORNEIRA DE PRESSÃO PARA JARDIM DE 3/4°

QUANTIDADE (UNID)
1

C2506

TOTAL

89971

4

X(T DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO '/,",
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM
RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

Hélio Noyuei4i Gomes
Secretário de Intra-Estrutura
Horizonte - CE

CREAICE 8379-0 CPF 7O4.5$3393.4
QUANTIDADE (UNIO.)
1

HIDROMETRO 3.00M3/1-1, D=112" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

EP

Ewertnn h'enri:-..
Eng. Civil - Pref. P.i.dc

Mat.: 124$02.0RNP li:

74217/Gol

QUANTIDADE (UNID.)

1

W

PREFEITW MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
PLANO DE TRABALHO N°1027025-01

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS QUILOMBOLAS NO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE
ENDEREÇO: RUA josÉ PEQUENO ESQ. COM RUA MARIA JOSÉ NOGUEIRA • LOCALIDADE DE ALTO
ALEGRE- DISTRITO DE QUEIMADAS
PREÇO BASE: TABELA SINAPI SETEMBRO DE 2016 DESONERADA é TABELA UNIFICADA SEINFRA P4°
24.1 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - COM DESONERAÇÃO
Bal.: 2882%
ENCARGOS SOCIAIS: 87,01 %
TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM QUANTIDADE

ALTURA (M)

TOTAl. (M)

6,2

37,2

83670

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN
89522

QUANTIDADE
6

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM. INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÂO,
COMPRIMENTO
TRECHO 1

17

TRECHO 2

24

TRECHO 3

16

TRECHO 4

Hélio

NogiMira Gomes

Secretario de nsraEStTUtt2
Horizonte, CE
CRENCE 8379-0 CPI` 2O4.5$3.393 34

5

TOTAL

62
CAIXA DE INSPEÇÃO EM

C0611

QUANTIDADE
4

Ewertofl Henrique EL Lima
Eng. Civil - Frei. Mn- de Horizonte
Vai.: 124602-O RNP: 181359
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PLANO DE TRABALHO N°1027025-01
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS QUILOMBOLAS NO MUNICIPIO DE
HORIZONTE-CE
ENDEREÇO: RUA JOSÉ PEQUENO ESQ. COM RUA MARIA JOSÉ NOGUEIRA
LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE- DISTRITO DE QUEIMADAS
PREÇO BASE: TABELA SINAPI SETEMBRO DE 2018 DESONERADA 1 TABELA
UNIFICADA SEINFRA N° 24.1 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ * COM
B.D.I.: 28,8291.
ENCARGOS SOCIAIS: 87,01 %

MEMÓRIA DE CÁLCULO - JARDINAGEM

CPMH 4

PALMEIRA IMPERIAL- ROYSTONEA OLERACEA (MINIMO DE
3M)
QUANTIDADE (UNID.)
5

CPMH -5

PALMEIRA MULAMBO - CARVOTA URENSLINN
- ALTURA MINIMA DE 3M)
QUANTIDADE (UNID.)
12

Hélio wog4 ira Gomes

PALMEIRA PHOENIX - PHOENIX ROEBELENII
- ALTURA MÍNIMA DE 1,2M)

Secretá'io de Ihtra-Estrutura
Horizonte - CE
CREACE 837S-OCPF 2945R393-34

CPMH - 6
QUANTIDADE (UNID.)
4

CARNAÚBA ( COPERNÍCIA PRUNIFERA) t@ 3,OM
CPMN - 7

QUANTIDADE (UNID.)
10

t

Ewertúfl Henri que aLima

0* CM - Ptel. Wun. de HQ?2011Ie
Mat: 1246020 RNP: 1813593

PREFEITURA MtWIPAL DE HORIZONTE-CE
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PLANO DE TRABALHO N°1027025-01
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS QUILOMBOLAS NO MUNICÍPIO DE
HORIZONTE-CE
ENDEREÇO: RUA JOSÉ PEQUENO ESQ. COM RUA MARIA JOSÉ NOGUEIRA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE- DISTRITO DE QUEIMADAS
PREÇO BASE: TABELA SINAPI SETEMBRO DE 2016 DESONERADA / TABELA
UNIFICADA SEINFRA N°24.1 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - COM
BOI.: 28.82/,
ENCARGOS SOCIAIS: 87,01 %

CPMI-1 - 8

BROMEI, IA IMPERIAL - ALCANTAREA IMPERIALIS (ENTRE
0,40- 0,55M)
QUANTIDADE (UNIU.)
19

ÇPMH -9

PANDANUS PÁNDANO VACUÁ - PANDANUS VELTCHLL
(ENTRE 0,50 E 0.80M)
QUANTIDADE (UNID.)
3

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA
85180

ÁREA (CAD)
110,9

Hélio Nogue ro Gomes
Secretario de In ra-Estrutura
Horizonte - CE
CREACE 8319-O CPF 204.583393-34

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLACA DE INAUGURAÇÃO DA OBRA
PLACA
CPMH 10
QUANTIDADE
1

PREFEITURA MUNICIPAL SORIZONTE.CE

W

PLANO DE TRABALHO N° 1027025 01
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS QUILOMBOLAS NO MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE
ENDEREÇO: RUA JOSÉ PEQUENO ESQ. COM RUA MARIA JOSÉ NOGUEIRA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE.
DISTRITODE QUEIMADAS
PREÇO BASE: TABELA SINAPI SETEMBRO DE 2016 DESONERADA / TABELA UNIFICADA SEINFRA Nb 24.1
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - COM DESONERAÇÃO
B.D.I.: 2882%
ENCARGOS SOCIAIS: 87.01 %

MEMÓRIA DE CALCULO - PAREDES E PAJNEIS

SEINFR,A - C0073

MURO LATERAL

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CIARGA.MASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP,=lOcm (1:26)

C

III

H2

H3

tU

tiS

ÁREA (MI

20,4

2.5

3,3

O

O

O

59,16

TOTAL

5916

MURETA SOBRE
LAJE (LADO MAIS
BAIXO)

9.1

O

O

O

0,5

O

4.55

LAJE (LADO MAIS
ALTO)

9.1

O

O

O

O

0.25

2.28

TOTAL

87878

MURO LATERAL

6,63

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL
20,4

2.5

3,3

O

O

O

TOTAL
LAJE (LADO MAIS
BAIXO)

9,1

O

MURE IA SOBRE
LAJE (LADO MAIS
ALTO)

9.1

O

118,32
118,32

O

O

0.5

O

O

O

O

0.25

TOTAL

9.10

4,55
13,65

ira Gomes
Hélio
N09u1.
SecTet3"O de IbtTa.E5tnttt1ra

un
L.

honzOlAc - CE
CRELCE UI9OCPF 204513,3934*

ttat: i24 w2-0
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PREFEITURA MUNICIPAL WORIZONTE-CE
PLANO DE TRABALHO N0 1027025-01

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS QIJILOMBOLAS No MUNICIPIO DE HORIZONTE-CE
ENDEREÇO: RUA josÉ PEQUENO ESQ. COM RUA MARIA josÉ NOGUEIRA LOCALIDADE DE ALTO ALEGREDISTRITO DE QUEIMADAS
PREÇO BASE: TABELA SINAPI SETEMBRO DE 2016 DESONERADA 1 TABELA UNIFICADA SEINFRA N°24.1GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - COM DESONERAÇÃO
B.DJ.: 28,82%
ENCARGOS SOCIAJS: 8701 %
C3037
MURO LATERAL

REBOCO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA
20,4

2.5

3.3

O

O

O

TOTAL
LAJE (LADO MAIS
BAIXO)

9.1

O

LAJE (LADO MAIS
ALTO)

9,1

o

118.32

118,32

o

0

0,5

o

o

o

O

0.25

TOTAL

9.10
4.55
13,65

MEMÓRIA DE CÁLCULO - URBANIZAÇÃO
LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO
C3451

QUANTIDADE
5

Hélio Nogue4-a Gcnies
MEMÓRIA DE CÁIXULO- DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
68325
Praça
Jardim
Muro de Gabião

LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS
ÁREA (M2)

DESCONTO DE ÁREA (M')

837,55

105,73

DESCONTOS DE ÁREA (M2)

TOTAL DESCONTOS (M2)

37,11+ 10,47 + 4,95+ 53,20

105,73

12,98+52,23+8,8.8,55+5,99.17,08.2,74+2,31

27,67

TOTAL

Secretario de
Hor*zontd. CE
CREACE 8330 CPF 204.583.393.34

704,15

Ewerton Henrique a Lfr
Eng. Civil - Ref. Mun. & E:
Mal: 124502-0 RNP: 18:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

40
-224-41

PLANO DE TRABALHO N°1027025-01
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS QUILOMBOLAS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE
ENDEREÇO: RUA JOSÉ PEQUENO ESQ, COM RUA MARIA JOSÉ NOGUEIRA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE- DISTRITO DE QUEIMADAS
PREÇO BASE: TABELA SINAPI SETEMBRO DE 2016 DESONERADA / TABELA UNIFICADA SEINFRA N°24.1 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ COM DESONERAÇÃO
B.D.I.: 28,82%
ENCARGOS SOCIAIS: 87,01 %

68325

LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS
ÁREA (MI)

DESCONTO DE ÁREA (M2 )

837,55

105,73

DESCONTOS DE ÁREA (M2 )

TOTAL DESCONTOS (M 2 )

37,11+ 10,47 + 4,95+ 53,20

105,73

12,98+52,23+8,8+8,55+5,99+17,08+2,74+2,31

27,67

Praça

Jardim
Muro de Gabião

Çç

TOTAL

704,15

2

Hélio NoYtl ira Gomes
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te - CE
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Ewerton1

u 8. lima

Eng. CIvit• Pref. Mun. de Horizonte
MaL: 124602.0 RNP: 1813591843

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Horizonte
COtSTPUÇÀO DA PRAÇA DOS QUILOMBOLAS, NO MUN)C{PIO DE NCIZCTE-CE

Ewertosf Henrique II.
Eng.CivI Pref. Mu n. de Kc:..
MaL: 124602•ORtP: t8135',43

Hélio Noguefro Gomes
Sec,etàrio de Inlra.Estrutura
H~-CE
tDCktt.ttIftfltSC. Ah 01 IM.%#

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Horizonte
csTRuçÀo DA PRAÇA DOS Q(JILOMSCLC. NO &JNCFIO DE HORIZG4TE-CE

OBJETIVO DO MEMORIAL
O objetivo do presente memorial é definir as etapas, o padrão construtivo, as espec4lcaçcies dos materiais e serviços além
das normas que deverão ser empregadas na execução da obra de Construção de uma Praça dos Quilombolas em Alto Alegre,
Distrito de Queimadas - município de Horizonte- Ceará.

PROJETOS
Todos os projetos necessários à execução dos serviços serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Horizonte, devendo
a empreiteira conferir e compatibilizá-los, levantando antes da licitação, as dúvidas, inconsistências porventura existentes, sob pena
de arcar com as consequências financeiras decorrentes do erro ou omissão não comunicado.

FONTE DOS PREÇOS UTILIZADOS
Para o orçamento do Projeto foi utilizado a Tabela Unificada da Secretaria de lnfrstrutura do Estado do Ceará, na
versão 24.1, desonerada e a Tabela Oficial SINAPI Desonerada referente ao mês de setembro de 2016.
Para fins de cálculo de mão de obra foram considerados encargos sociais com desoneração.

BOI UTILIZADO
Conforme exposto nos orçamentos a Prefeitura Municipal adota um BOI de 28,82%.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
A CONTRATADA deverá dar inicio aos serviços da obra dentro do prazo pré-estabelecido no contrato, conforme a data da
Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal.
Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas Especificações, os desenhos e demais
elementos neles referidos.
Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.
Ficará, a CONTRATADA, obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela
Fiscalização, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências.
A CONTRATADA será responsável pelos danos causados à Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligência,
imperícia e omissão.
Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda
a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.
A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e
Supervisão.
A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios
vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros,
e ainda a segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra.
NORMAS
É parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrição, todas as normas (NBRs) da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como outras citadas no texto, que tenham relação com os serviços objeto
do contrato, tais como o Artigo A2 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 inciso VI, que trata da adoção das normas técnicas, de
F werton1W

G. Lima

En9, civil- Piei. Mun. de I4r,Zote
pj1245O2.ORNP 18fl! .1

,j_, Hélio Nogueira Gorne.s

4'n
\ Secretario de Infra.Es&utura
Horizonte . CE

cia 1319-o cPF 2O43U93J

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Horizonte
COISTRUÇÀe-ÓA PRAÇA DOS OUILOMSOIAS. NO MUNICÍPIO DE HORIZaJTECE

saúde e de segurança do trabalho adequadas; (Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994) e inciso VII que trata do impacto
ambiental.
Segundo a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 001/86 de 2301.86 nos seus artigos 10
considera impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por
qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a
segurança e o bem - estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio
ambiente e a qualidade dos recursos ambientais, e Artigo 20 que prevê elaboração de Estudo de Impacto Ambiental. EIA e
respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, a serem submetidos á aprovação do órgão estadual competente, e da SEMA em
caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como:
- estradas de rodagem com 2 (duas) ou mais faixas de rolamento;
II - ferrovias;
III - portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;
IV - aeroportos conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei 32, de 18 de novembro de 1966;
V - oleodutos, gasodutos. minero dutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários;
VI - Unhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230 KV;
VII - obras hidráulicas para exploração de recursos hldricos, tais como: barragem para quaisquer fins hidrelétricos, acima
de 10 MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de
cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques;
VIII - extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão);
IX - extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração;
X - aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tócos ou perigosos; Xl - usinas de geração de
eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10MW:
XII - complexo e unidades industriais e agroindustriais (petroquimicos, siderúrgicos, cloro quimicos, destilarias de álcool.
hulha, extração e cultivo de recursos hidrõbios:
XIII - distritos industriais e Zonas Estritamente Industriais - ZEI;
XIV - exploração económica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 ha (cem hectares) ou menores, quando
atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista arobiental;
XV - pretos urbanísticos, acima de 100 ha (hectares) ou em áreas consideradas de relevante interesse ambientai a
critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes;
XVI - qualquer atividade que utilizar carvão vegetal, derivados ou produtos similares, em quantidade superior a dez
toneladas dia:
XVII - pretos agropecuários que contemplem áreas acima de 1 .000ha, ou menores, neste caso, quando se tratar de
áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambientai, inclusive nas áreas de proteção
ambiental.
Nas obras de Construção da Praça dos Quilombolas, no bairro de Alto Alegre, o EIA/RIMA não se faz necessário por não
enquadrar-se em nenhum dos itens acima.
MATERIAIS
Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas especificações deverão ser respeitadas.
Quaisquer modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização.
Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a apresentação de certi&ados de ensaios relativos
a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos.
Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas caracteristicas e qualidades
para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre
plataformas de superficies impas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries.
De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que se refere á recepção,
transporte, manipulação, emprego e estocagern dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras.
Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, serão fornecidos pela CONTRATADA.

Ewertorz !ienriquc Li. L:
Eng. Civil- Piei. I,;un. de Har.:
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MÃO DE OBRA
A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e
especialização conipativeis com a natureza dos serviços, bem corno materiais em quantidade suficiente para a execução dos
trabalhos.
Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiència para executar, adequadamente, os serviços que
lhes forem atribuidos.
Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o
seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros
motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser astado imediatamente pela CONTRATADA.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, a CONTRATADA se obriga, sob as
responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos
trabalhos.

DESPESAS INDIRETAS E ENCARGOS SOCIAIS

Ficará a cargo da CONTRATADA, para execução dos serviços, toda a despesa referente à mão-de-obra, material,
transporte, leis sais, licenças, multas e taxas de quaisquer natureza que incidam sobre a obra.
A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias úteis a partir da expedição da ordem
de serviço pela Prefeitura Municipal devendo ser apresentadas a Prefeitura cópias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE
e Comprovante de Pagamento da mesma.
A CONTRATADA deverá providenciar a inscrição da obra no Cadastro especifico do INSS - CEI em até cinco (05) dias
úteis a partir da expedição da ordem de serviço pela Prefeitura Municipal. Não haverá pagamento em nenhuma hipótese se a PRT
e o CEI deixarem de ser apresentados.

CONDIÇÕES DE TRABALHO E SEGURANÇA DA OBRA
Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de equipamentos de 'segurança", devendo
providenciar para todos os operários EPt's (capacetes, botas, luvas, máscaras cintos de segurança, protetores auriculares, óculos
dentre outros) além de fardamento com identificação da Contratada.
Devem ser previstos dispositivos de proteção (chaves apropriadas, disjuntores, fusiveis, etc) para as máquinas instaladas
no canteiro de obras.
Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação "NR-18" da Legislação, em vigor,
condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil.
Em caso de acidentes no cant&ro de trabalho, a CONTRATADA deverá:
a) Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas;
b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das circunstâncias
relacionadas com o acidente: e
c) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência, relatando o fato.
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A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios e, ainda, pela proteção destes e das instalações da obra.

A CONTRATADA deverá manter livres os acessos aos equipamentos contra incêndios e os registros de água situados no
canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de
qualquer espécie de madeira ou de outro material inflamável no local da obra.
No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente de vgilãncia
efetuado por número apropriado de homens idôneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente
de armas, com respectivo porte concedido pelas autoridades policiais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
GENERALIDADES:
A presente especificação tem por finalidade orientar a elaboração do orçamento, das propostas, bem como a execução
de UMA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, NO DISTRITO DE QUEIMADAS, DENOMINADA DE PRAÇA
DOS QUILOMOOLAS, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE - CE.
PROJETO. ESPECIFICAÇÕES E NORMAS.
Os serviços e obras serão realizados com rigorosa observância dos desenhos dos pu$tos e respectivos detalhes, bem
como da estrita obediência às prescrições e exigências da presente especificação.
DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES.
Para solucionar divergências entre documentos contratuais, fica estabelecido que:
Em caso de divergências entre esta especificação e os desenhos ou memorial descritivo do projeto arquitetônico,
prevalecerá sempre o primeiro;
Em caso de divergência entre esta especificação e os desenhos dos projetos complementares, prevalecerão sempre os
últimos;
Em caso de divergências entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala,
Em caso de divergências entre desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.
RESPONSABILIDADE E GARANTIA
O construtor assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eflciéncia dos serviços que realizar, de acordo com
estas especificações, com os termos do edital e demais documentos técnicos fornecidos, responsabilizando-se também pelos
danos decorrentes da má execução desses trabalhos.
Fica estabelecido que a realização, pela CONTRATADA, de qualquer elemento ou seção de serviço implicará a tácita
aceitação e ratificação, por parte dela, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados nesta especificação para
execução desse elemento ou seção de serviço.
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LICENÇAS
O construtor ficará obrigado a obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços que contratar,
pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas referentes á obra e à segurança pública.
Ë obrigado também ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento de todas as despesas decorrentes da utilização de
água e energia elétrica durante a execução dos serviços contratados.
FISCALIZAÇÃO
Fica estabelecido que:
O proprietário manterá na obra: engenheiro e prepostos seus convenientemente credenciados junto ao construtor, daqui
por diante designados sempre como fiscalização, com autoridade pa'a exercer, em nome do proprietário, toda e qualquer ação de
orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção.
O construtor estará obrigado a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços contratados,
facultando à fiscalização o acesso a todas as partes das obras. Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas,
depósitos, armazéns ou dependências onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços ou obras em preparo;
À fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo das penalidades a que
ficar sujeito o construtor, e sem que este tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida, dentro de 48 horas, a
contar da entrega da ordem de serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial e, serviço executado ou
material posto na obra;
È a CONTRATADA obrigada a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da ordem de serviço correspondente,
qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a critério da fiscalização, venha a demonstrar conduta nociva ou
incapacidade téaiica.
MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.
Para as obras e serviços acertados, caberá a CONTRATADA fornecer e conservar equipamento mecânico e ferrarnental
necessário; contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço urna equipe homogênea e suficiente de
operários, mestres e encarregados que assegure o progresso adequado às obras. Todos os materiais empregados serão novos, de
primeira qualidade e deverão estar em perfeito estado de conservação.

RECEBIMENTO DAS OBRAS
RECEBIMENTO PROVISÓRIO
Ocorrerá quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o contrato,
através do Termo de Recebimento Provisório, que será lavrado e assinado pelo construtor e por um representante do proprietário.
RECEBIMENTO DEFINITIVO
Ocorrerá em data a ser fixada no contrato, devendo para tanto serem satisfeitas as seguintes condições:
•
•
•

Atendidas todas as reclamações da fiscalização, referentes a defeitos ou imperfeições que tenham sido verificados em
qualquer elemento das obras e serviços executados;
Solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto á falta de pagamento aos operários ou fornecedores de
materiais e prestadores de serviços empregados na edificação;
Entrega ao proprietário de toda a documentação legal relativa á obra, incluindo-se: habite-se, cópia do projeto tomo
Construido", relatório de recomendações e instruções de uso4todos os equipamentos instalados na obra, bem corno
seus catálogos e certificados de garantia;
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Cumpridas todas as formalidades contratuais.

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA NA LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE NO DISTRITO DE QUEIMADAS

A execução das obras seguirá em todos os pormenores os desenhos e textos explicativos do projeto.
PROJETOS
A Contratada deverá manter na obra, para consulta e uso da fiscalização, cópia impressa de todos os projetos e detalhes
da obra.

LOCAÇÕES
A Locação da Obra será efetuada através de gabaritos. O CONSTRUTOR procederá a locação - planimébica e aldmétiica
- da OBRA, de acordo com as indicações do PROJETO.
Preliminarmente deverão ser conferidas e confrontadas as medidas e cotas entre os Pmetos - Arquitetura e Estrutural;
Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Arquitetura e Projetos de instalações Hidro-sanitário e Elétrico; Arquitetura e
Instalações de Água, Esgoto, Elétrico e demais Projetos, bem como, os alinhamentos, recuos e afastamentos, elaborando-se, caso
não ocorram quaisquer discrepâncias, o plano de locação.
Deverá ser materializada uma Referência de Nível segura, que permanecerá como elemento de consultas e verificações
até o final de execução da OBRA.
Para locação das estruturas, proceder-se-á um trabalho básico de locação por espelho, onde serão determinados eixos
e níveis indicados no projeto e em relação ao RN adotado.
Os elementos estruturais deverão ser materializados de forma rigorosa, no tocante a alinhamentos e nivelamentos, não
sendo admitido o emprego, nessa fase, de níveis de mangueira e ferramentas improvisadas, devendo todos os pontos serem
determinados por equipamentos topográficos de precisão, marcados pelo CONSTRUTOR e conferidos pela FISCALIZAÇÃO. A
locação será feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos.
Qualquer erro constatado posteriormente pela FISCALIZAÇÃO, oriundos de erros provenientes da Locação da Obra, será
corrigido da forma determinada pela FISCALIZAÇÃO, com todos os õnus ficando a cargo do CONSTRUTOR, inclusive os
concernentes ao atraso na execução da OBRA pela necessidade de demolições e recuperações necessárias.
Para marcação das edificações será adotado o processo de Gabarito (cavalete) Contínuo de tábuas (sarrafos) de
madeira, nivelados e em esquadros, fixados ao solo por barrotes. Sobre o cercado, em sua Sze superior, são marcadas as
distâncias ente os diversos elementos da estrutura, materializando-se os alinhamentos com arames, cabos de aço de fina
espessura ou fios de náilon, fixados em pregos.
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PLACAS OBRIGATÓRIAS DE RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR
Fornecimento e Instalação de Placa Indicativa do CONSTRUTOR, contendo nomes, atribuições e registros dos
Responsáveis Técnicos pela execução e dos responsáveis pelos projetos de acordo com exigências do CREA / CAU.
Fornecimento e Instalação de Placa Indicativa em chapa zincada ou galvanizada bitola tJSG 16 montadas em estrutura de
madeira, convenientemente dimensionadas e executadas NOS PADRÕES DEFINIDOS PELO PROPRIETÁRIO / ÕRGÃO
FINANCIADOR.

DESMATAMENTO E LIMPEZA
O desmatamento consistirá no corte, desenraizarnento e remoção de todas as árvores, arbustos, bem como troncos e
quaisquer outros residuos vegetais que seja preciso retirar para poder efetuar corretamente a raspagem e a construção da obra.
A limpeza consistirá na remoção dos materiais produzidos pelo desmatamento, assim como dos postes, pedras, arames e
qualquer outro objeto que se encontre nas áreas desmatadas e que impeça o desenvolvimento normal das tarefas de construção e
ponham em perigo a estabilidade das obras ou o trânsito sobre elas.
Consideram-se também como parte das operações descritas, a demolição de edificações menores localizadas dentro das
áreas desmatadas e a retirada e o bota fora dos materiais.
As operações de desmatamento e limpeza poderão ser efetuadas, indistintamente, á mão ou mediante o emprego de
equipamentos mecânicos, todavia, estas operações deverão efetuar-se, invariavelmente, antes dos trabalhos de construção, com a
necessária antecedência para não retardar o desenvolvimento normal destes.
Nas áreas em que, após a limpeza ou a escavação, note-se que a operação de desenraizamento produziu excesso de
escavação, será indispensável que se reaterre os vazios de tal modo, que a densidade do reaterro resulte aproximadamente igual a
do terreno natural adjacente.

SONDAGENS DO SUBSOLO
Segundo a NBR 8036, as sondagens devem ser, no mínimo, de uma para cada 200 m2 de área de projeção em planta do
edifício, até 1200 m2 de área. Entre 1200 m2 e 2400 m2 deve-se fazer uma sondagem para cada 400 rin2 que excederem de 1200
ri?. Acima de 2400 m2 o número de sondagens deve ser fixado de acordo com o plano particular da construção. Os critérios da
referida norma deverão ser respeitados, e as sondagens deverão ser realizadas sob a responsabilidade da CONTRATADA. Tomase indispensável a realização de sondagens do subsolo para que sejam evitados problemas futuros na superestrutura do memorial
que será construido na referia praça. Evitando-se assim, através das sondagens, futuros recalques diferenciais, por exemplo.
PREPARAÇÃO DO TERRENO - TERRAPLENAGEM
A CONTRATADA executará todo o movimento de terra necessário e indispensável para a preparação do terreno nas
cotas fixadas pelo projeto de terraplenagem observando a planta de implantação do empreendimento.
Na execução da terraplanagem, de cortes e de aterros deverão ser obedecidas as normas técnicas da ABNT para
tais serviços. As áreas externas deverão ser niveladas de forma a permitir sempre fácil a~ e escoamento das águas
superficiais. A implantação das edífcações e platõs deve corresponder exatamente às cotas estipuladas em projeto.
Deverão ser obedecidas todas as especificações dos consultores de solo e responsáveis pelo projeto de
fundações.
ESCAVAÇÕES
A execução das fundações deverá seguir criteriosamente as especificações das empresas responsáveis pelo projeto de
fundações, bem como as normas técnicas específicas. Os serviços somente deverão ser iniciados após a aprovação pela
fiscalização da locação da obra.
As formas das peças de concreto serão feitas com madeiras absolutamente limpas, sem resqulcios de concreto,
pregos e semelhantes. Antes da concretagem (por ocasião da verificação da ferragem) devem ser retirados do fundo das formas
Nogueira Gomes
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com um imã na ponta de uma vareta todas as pontas de arame, pregos e pontas de ferro. As formas devem ser
copiosamente molhadas (encharcadas) antes da concretagem, mesmo que se utilize desmoldante.
Após a desforma e antes de qualquer reparo, a FISCALIZAÇÃO inspecionará a superfície do concreto e inicarã
a CONSTRUTORAS os reparos a serem executados, podendo determinar a demolição imediata das partes defeituosas para
garantir a qualidade estrutural, a impermeabilidade e o bom acabamento do concreto. Em qualquer dos casos caberá a
CONSTRUTORA o ônus decorrente dos serviços necessários.
As cavas para fundações, pisos e outras partes da obra previstas abaixo do nível do terreno serão executadas de acordo
com as indicações constantes de projeto de terraplenagem, drenagem e os demais projetos da obra e com a natureza do terreno
encontrado.
As escavações, onde necessárias, serão convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se todas as
providências e cautelas aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos
logradouros e redes públicas.

ATERROS E REATERROS
Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundações, subsolo, fossas sépticas, camada impermeabil:zadora,
passeios, etc., serão executados com material escolhido, de preferência areia, em camadas sucessivas de altura máxima de 20 cm,
copiosamente molhadas e apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis por recalque, das camadas
aterradas.

COMPACTAÇ.40
A compactação será executada com malhos de 30 kg ou compactador tipo sapo, que devem estar providos de limpadores
convenientemente dispostos de modo a impedir que os solos fiquem ligados aos mesmos.

FUNDAÇÕES
ALVENARIA DE PEDRA
Para a construção do muro existente na praça, será necessário executar alvenaria de embasamento com pedra
argamassada, utilizando-se pedra granitica integra, com textura uniforme, com tamanhos irregulares e dimensões rninimas de 030
m x 0,20 m x OS m, devidamente arrumadas. Será utilizada argamassa de cimento e areia traço 1:4 para preencher os vazios
das fundações.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO
Sobre as fundações em pedra, será executada baldrame em tijolo furado l9crnxl9cmx9aii de primeira qualidade, largura
0,19m, rejuntada com argamassa de cimento e areia traço 1.4.
SAPATAS ISOLADAS
As cotas de fundação existentes no projeto deverão ser respeitadas. Sob a sapata isolada deverá ser lançada uma
canada de concreto magro com espessura de 5 centímetros. Todas as sapatas deverão apresentar concreto com resistência de 30
Mpa. As sapatas deverão ser executadas respeitando-se todas as informações constantes em projeto.
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Fragmento de rocha, pedregulhos, pedras soltas ou blocos de pedra não rigidamente ligados a P rocha deverão ser
removidos. As arestas vivas e safléncias da rocha que possam provocar descontinuidades no concreto das estruturas deverão ser
chanfradas.
Após o término da escavação, a superfície de fundação deverá ser limpa com jato d'água, de modo que haja remoção da
poeira, da lama, dos fragmentos de rocha e etc. Após a remoção de todo o material solto e pulverulento, o terreno deverá se
apresentar seco, sem água acumulada a nascente visível.
ESTRUTURA DE CONCRETO
PROJETO
A Contratada deverá proceder minucioso estudo do Projeto Estrutural compatibilizando o projeta arquitetônicos com os
complementares, de moda a prever passagens das tubulações antes da execução do concreto
Não será permitido danificar o Concreto Estrutural para passagem da tubulação. Será observada rigorosa obediência a
todas as particularidades do projeto arquitetônico e complementares.
PILARES E VIGAS
Serão executados pilares e vigas nas dimensões e com a armadura indicada em projeto. Todo o concreto utilizado nas
vigas e nos pilares terá resistência de 30 MPa,

DOS MATERIAIS UTILIZADOS
AÇO
As barras de aço não apresentarão excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra
substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto. Caso apresentem algum dos 'danos' citados, deverá ser feita limpeza
adequada e a sua deverá ser avaliada e liberada pela FISCALIZAÇÃO. Antes e durante o lançamento do concreto as plataformas
de serviço estarão dispostas de modo a não provocar deslocamentos das armaduras.
Deverá fazer uso de espaçadores de amadura para manter os cobrimentos necessários pedidos em projeto. A
armadura não deverá ficar em contato direto com a fôrma, observando-se, para isto, o cobrimento previsto pela NBR-6118/2003,
indicado na tabela 7.2 da Norma.
Serão adotadas providéndas no sentido de evitar a oxidação excessiva das barras de espera. Antes do reinicio da
concretagem deverão estar limpas e isentas de quaisquer impurezas. A FISCALIZAÇÃO deverá avaliar as esperas antes de sua
reutilização. O aço comum destinado a armar concreto (ferro) obedecerá ao disposto na EB-3185 (NBR-7480). As barras de aço
torcidas a filo para concreto armado obedecerão também à EB-3 / ABNT. O aço será do tipo CASO CA60.
COMPOSIÇÃO
O concreto deverá ser composto de Cimento Portland, água, agregados inertes e dos aditivos que se possam revelar
necessários para obter maior estabilidade e outras propriedades desejadas.
A composição da mistura será comprovada através de ensaios de laboratório executados a partir da análise dos
agregados adequados, da granutornetria e relação água-cimento mais oportunos, a fim de assegurar:
Uma mistura homogênea, trabalhável, segundo as necessidades de utilização;
Um concreto que, depois de completada a cura, tenha durabilidade, impermeabilidade e resistência compativeis com o
projeto
Os materiais na obtenção do concreto deverão cumprir as exigências prescritas nas Normas da ABNT.
Deverão ser obedecidas todas as instruções e Normas no que se referir a transporte, recepção, manipulação, emprego e
estocagem de materiais que serão utilizados nas obras.
CIMENTO
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O cimento Portfand, conforme as Nonas da ABNT, NBR-5732, será adotado para todas as estruturas de concreto.
Na eventualidade dos agregados em parte ou na totalidade serem quimicamente ativos, a percentagem de alcalinos de
cimento não deverá ultrapassar a 0,6 %.
Não poderá ser empregado cimento proveniente de limpeza de sacos ou embalagem de sacos rasgados ou molhados
durante o transporte.
O cimento deverá ser colocado em depósitos secos e ventilados, de modo que seja consumido segundo a ordem de
chegada.
o cimento não deverá permanecer armazenado por mais de 90 dias e as pilhas não deverão ter mais de 12 sacos. Lotes
recebidos em épocas diversas serão guardados em separado, de forma a facilitar o emprego na ordem cronológica do recebimento.

ÁGUA
Deverá ser limpa a isenta de quantidades inadmisslveis de silte, matéria orgânica, óleos, álcalis, sais, despejos de
esgotos e outras substâncias nocivas.
Deverá também obedecer aos &spositivos da NBR.61 18 e PB-19, ou seja, aproximar-se de água potável.

AGREGADO MIÚDO
Deverá ter diâmetro máximo de 4,80 mm, podendo ser constuido de areia natural, quartzoza ou areia artificial resultante
da britagem de rochas estáveis ou uma combinação de ambas.
A areia não poderá conter substâncias nocivas, tais como: argilas, matérias orgânicas, materiais pulverulentos e outros,
conforme as Especificações EB-4 - Agregados para Concreto da ABNT. As condições de granulometria da areia deverão também
obedecer à EB-4.
O agregado miúdo deverá ser graduado e mentido de forma a evitar a contaminação de qualquer material estranho ou
outros agregados.
AGREGADOS GRAÚDOS
Deverá entre outras exigências atender:
• Diâmetro igual ou superior a 4,80 mm;
• Diâmetro inferior a Y4 da menor dimensão da peça.
Além disso, deverão ser observadas todas as disposições da NBR-6118 referentes à produção, seleção e armazenagem
e utilização de agregados graúdos.
O agregado graúdo deverá ser constituído peia pedra britada, proveniente da britagem de rochas graniticas, apresentando
grânulos resistentes, duros, estáveis e impermeáveis. Deverá, também, ter granulometria uniforme e resisténcia maior que a
argamassa.
O agregado graúdo não deverá conter impurezas, tais como: pó, torrões de argila, óleos, materiais orgânicos e deverá
estar de acordo com a E8-4 - Agregados para Concretos da .ABNT. As substâncias nocivas aos agregados graúdos devem ser
determinadas pelos métodos MB-8 e M8-9 da ABNT. O armazenamento deverá ser efetuado separadamente, atendendo ás
diversas granulometiias e, de tal forma que evite contaminação de materiais estranhos.
ADITIVOS
Quando indicado, poderá ser autorizada a ublização de aditivos, impermneabilizantes, aceleradores ou retardadores de
pega, redutores de água e incorporadores de ar.
CONCRETO
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O concreto será o produto final resistente e artificialmente obtido pela mistura racional dos seus componentes. Todo
concreto estrutural será, de preferência, usinado, No caso do concreto ser preparado na coocreteira, deverá ser observado:
• A coocreteira apresentará, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais fornecidos e dos serviços executados
explicitando, alem da quantidade de concreto, a hora do seu carregamento, a tensão (minirra 30 Mpa) e sua consistência:
• A concreteira deverá apresentar laudo com as resistências caracteristicas do concreto e suas respectivas idades (usualmente 7
e 28 dias). Para isso será necessária a retirada de corpos de prova para estudo em laboratório especializado.
No caso de concreto preparado manualmente em betoneira a Contratada deverá ter os mesmos cuidados, sendo
obrigatória a retirada de corpos de prova para estudo em laboratório especializado, devendo os laudos ser entregues á Fiscalização
em até 30 (trinta) dias após a coleta. Não será objeto de medição concreto cujo laudo não seja entregue a fiscalização ou que
aponte discrepância nos resultados em comparação com o Projetado.
As fôrmas serão mantidas úmidas desde o inicio do lançamento até o endurecimento do concreto e deverão ser
protegidas da ação dos raios solares com sacos, lonas, ou filme opaco de poliebleno.
A execução das fõrmas, dos escoramentos e da amadura, as tolerâncias a serem respeitadas , o preparo do concreto, a
concretagem, a cura, a retirada das fôrmas e do escoramento, o controle da resistência do concreto e a aceitação da estrutura
obedecerão ao estipulado na 3,3 parte da NBR-61 18/2003/ABNT.
Nenhum conjunto de elementos estruturais - cintas, vigas, pilares, etc., poderá ser concretado sem primordial e minuciosa
conferencia por parte da FISCALIZAÇÃO, da perfeita disposição, dimensões, ligações e escoramentos das fôrmas e armaduras
correspondentes, bem assvn como sem prévio exame da correta colocação de canalizações elétricas, hidráulicas e outras, que
devam ficar embutidas na massa do concreto. Não deverão ser executadas quebras no concreto para passagem de tubulações.
Na ocorrência de falhas de concretagem, o reparo consistirá na remoção do concreto defeituoso até que se atinja a parte
em bom estado. As cavidades eventualmente formadas serão limpas e tratadas com adesivo estrutural após o que, sob a
supervisão da FISCALIZAÇÃO, os vazios serão preenchidos com argamassa estrutural industrializada adequada.
Correrão por conta da CONTRATADA as despesas provenientes de reparos que se façam necessários em concreto
endurecido provocados por erros ou inobservância das normas aplicáveis á espécie.
Na ocorrência de falhas de concretagem, o reparo consistirá na remoção do concreto defeituoso até que se atinja a parte
em bom estado. As cavidades eventualmente formadas serão limpas e tratadas com adesivo estrutural após o que, sob a
supervisão da FISCALIZAÇÃO, os vazios serão preenchidos com argamassa estrutural industrializada adequada.
LANÇAMENTO DO CONCRETO
Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a dois metros. Para evitar segregação em quedas livres
maiores que a mencionada, utilizar-se-ão calhas apropriadas. Em peças de alta densidade de armadura o lançamento do concreto
diretamente de encontro ás mesmas será evitado. Neste caso o lançamento será efetuado pela parte lateral das formas, através de
aberturas executadas com tal finalidade.
O concreto será aplicado em lances continuos com espessura em torno de 30 cm.
ADENSAMENTO DO CONCRETO
Deverão ser utilizados vibradores de imersão, com energia suficiente para o rápido adensamento do concreto. O
adensamento será cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da fõrma.
CURA DO CONCRETO
Qualquer que seja o processo empregado para cura do concreto, a aplicação iniciar-se-á tão logo termine a pega. A
superficie do concreto deverá ser mantida permanentemente úmida, inclusive as fôrmas de madeira, com água de qualidade igual á
utilizada no preparo do concreto. Para o concreto preparado com cimento Portland comum, o período de cura não deverá ser
inferior a 7 (sete) dias.
FORMAS E ARMAÇÕES
As formas serão em madeira, perfeitamente alinhadas, de modo a assegurar ás peças projetadas as dimensões
estabelecidas em projeto.
As armações serão cortadas, dobradas e montadas conforme detalhamentodo projeto estrutural.
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DESFORMA
rÍ

A retirada das fórmas obedecerá os prazos de:
•
•

Faces laterais: 03 dias;
Faces infenores: ao final de 28 dias.

O\
'"..'.

A CONTRATADA apresentará, para aprovação da FISCALIZAÇÃO, um plano de deslorma.
Após a desforma, as superficies do concreto serão inspecionadas visando a identificação de defeitos de concretagem, tais
quais: 'ninhos de abelha', ausência de argamassa, rugosidades, entre outros. Na inspeção, a FISCALIZAÇÃO verificará, ainda, a
ocorrência de trincas, fissuras e outras lesões provocadas por cura mal processada ou recalques de fundação. Qualquer tratamento
destinado ás superfícies do concreto desmoldado somente será perrribdo após este exame.
No caso da constatação de defeitos que. a critério da FISCALIZAÇÃO, possam vir a comprometer a estabilidade da
estrutura, esta deverá ser demolida e refeita totalmente á custa da Contratada.
O responsável pelo Projeto estrutural poderá ser acionado para fornecimento de LAUDO, correndo todas as despesas por
conta da Contratada.
A posição das fôrmas - prumo e nivel - será objeto de verificação rigorosa e permanente, especialmente durante o
processo de lançamento do concreto. Quando necessária, a correção será efetuada imediatamente, com o emprego de cunhas,
escoras, etc. Deverão ser previstas aberturas convenientemente dimensionadas para o lançamento eficaz e vibração do concreto.
Quando for o caso, estas aberturas serão fechadas imediatamente após o lançamento e vibração do concreto, de modo a assegurar
a perfeita continuidade do perfil desejado para a peça.
Para obter superficies lisas, os pregos serão rebatidos de modo a ficarem embutidos nas fôrmas, sendo o rebaixo
calafetado com elastómero.
ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS
O muro deverá ser construido em alvenaria de tijolos cerãrnicos furado, tamanho 9 x 19 x 19 cm, de acordo com as
espessuras indicadas em planta. Os tijolos cerámicos deverão ser compactados, bem curados, homogêneos e uniformes quanto às
dimensões, textura e cor, sem defeitos de moldagem tais como fendas, ondulações e cavidades e serão assentados com
argamassa de cimento e areia traço 1:6.
As alvenarias terão as espessuras e os alinhamentos indicados no Projeto, não sendo permitido o corte de tijolos para
formar as espessuras requeridas. As espessuras indicadas referem-se às paredes depois de revestidas, admitindo-se, no rnáxkT)O,
uma variação de 1 (um) anã espessura projetada.
As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas, aprumadas, e com as juntas de espessura máxima de 15 mm sendo
realçadas ou rebaixadas para que o emboço adira fortemente.
As superfícies de concreto que ficarem em contato com a alvenaria, serão previamente chapiscadas com argamassa de
cimento e areia grossa 1:3. Os tijolos deverão ser molhados por ocasião de seu emprego.
CHAPISCO
A superficie do muro, receberá chapisco. executado com argamassa de cimento e areia grossa, na proporção de 1: Sem
volume. Deverá ser utilizado cimento tipo CPII, e a superfície da alvenaria deverá ser previamente molhada.

EMBOÇO/REBOCO
O emboço ou reboco deverá ser aplicado em todas as superficies internas e externas das alvenarias.
A argamassa utilizada será de cimento, cal hidratada e areia no traço 1: 2: 6 em volume. A cal utilizada obedecerá ao
disposto na Norma NBR-7175/92.
O reboco ou emboço será aplicado em camadas com espessura máxima de 25 mm, devendo estar ao fina, com
superflcie lisa e aprumada.
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Caso seja necessária a aplicação de uma camada com espessura superior a 25 mm, essa deverá ser feita em duas
etapas, cujas espessuras individuais não ultrapassem os valores supracitados. A aplicação das camadas subsequentes será
retardada em 7 (dias) dias, devendo ser empregada uma tela metálica soldada com malha de 5 x 5 cm, com fio 16BWG entre as
camadas.
LASTRO DE CONCRETO / REGULARIZAÇÃO
Nos locas indicados no projeto, sobre o solo devidamente compactado e nivelado será executada camada (lastro) em
concreto fck:13,5 MPa com espessura mínima de 6cm, que deverá ser sarrafiado e desempenado. Sobre o contrapiso serão
executados os pisos, conforme projeto.
Todas as tubulações por ventura previstas em projeto para ficarem sob o piso, deverão ser colocadas antes da
execução do contrapiso.
As superfícies em contato direto com o sol serão mantidas sob permanente umidade durante 7 dias após sua execução.
PISOS
O piso da praça será em concreto 20 MPa preparo mec%iico, espessura 7cm com selante elástico com junta de dilatação
e vedação tipo jeene, incluso corte e remoção do pavimento, conforme projeto. O piso do prédio será em concreto 13,5 MPa,
acabamento em piso cimentado queimado com pigmentação na cor preta. O piso da rampa será em piso industrial pistado com tinta
epóxi.

PINTURA
Os meios fios de concreto (banquetas), novos e existentes, receberão pintura hidracor na cor branca.
Os filetes de concreto, entre os pisos, deverão ser pintados na cor cinza.
As superfícies de madeira receberão verniz 3 demãos.
As paredes externas do muro de contorno receberão tinta á base d'água (hidracor) na cor palha.
Os elementos de ferro receberão tinta a óleo sobre base antiferniginosa na cor verde.

ELEMENTOS DIVERSOS
Bancos de madeira com assento em peças de madeira massaranduba serão fixadas em blocos de concreto (sem
encosto) - conforme especificado em projeto.
Deverão ser instalados guarda-corpos e corrimões em tubo de aço galvanizado de 1 1H para aqueles e de %' para estes,
nos locais previstos em projeto.
Serão indispensáveis lixeiras em fibra de vidro, a fim de promover limpeza, evitando-se doenças e proliferação de vetores
no entorno do empreendimento mencionado no presente memorial descritivo.
O projeto indica a instalação de vidro temperado incolor no guarda-corpo existente na edificação.

JARDIM
Deverão ser previstos arbustos ornamentais em geral, árvores e grama em placas nas áreas indicativas em projeto.
IMPERMEABILIZAÇÃO
As superflc4es das calhas e da laje técnica deverão ser impermeabilizadas, utilizando-se para isso, manta asfáltica
protegida com filme de aluminio gofrado (espessura = 0,8 mm), incluindo-se aplicação de então asfáltica com espessura de 3
mm.
(IÈL—
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ASSENTAMENTO DOS MEIOS - FIOS
Após a conclusão das obras de terraplanagem, drenagem, além de qualquer outra que possa interferir na pavimentação,
tais como colocação de tubulação de água, telefone, esgoto, etc., deverá ser aberta uma vala ao longo do bordo do sub-leito
preparado de acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas.
Urna vez conclulda a escavação da vala, o fundo da mesma deverá ser regularizado e apiloado. Os recalques produzidos
pelo apiloamento serão corrigidos através da colocação de uma camada do próprio material escavado, devidamente apiloada, em
operações continuas até chegar ao nível desejado.
Os meios-fios terão dimensões de 1,00 x 0,35m x OlSni, serão pré-moldados em cona'elo fck minimo de 13,Smpa, serão
vibrados mecanicamente em formas de aço, fibra de vidro ou madeira plastificada de modo a garantir uniformidade e aparência de
concreto aparente. A parte frontal do meio fio será chanfrada de modo a garantir uma dimensão maior na base do meio fio na
posição vertical. Não serão aceitos meios fios moldados continuamente no local, nem pré-moldados na obra sobre lastro de areia e
com a superfície alisada com colher de pedreiro ou outro equipamento. Serão aceitos meios-fios industrializados por meio de
prensagem desde que informada e comprovada a fonte produtora. Os Meios-fios deverão ser assentados obrigatoriamente antes da
execução da pavimentação.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Todas as tubulações terão as dimensões compatíveis com as normas técnicas, e serão em PVC da Tigre, Fortetite ou
outra com a resma equivalência técnica, soldável quando forem embutidas e roscáveis quando forem expostas;
As caixas aparentes serão da linha especifica da TIGRE ou outra com a mesma equivalência técnica;
Os fios e cabos serão Anb-Flam do tipo Pirelli. Condugel ou Lousano, com dimensões especificadas em pi'oeto e de
acordo com as normas técnicas em vigor;
As eventuais emendas serão feitas como manda a norma, utilizando-se fita de auto fusão;
Todos os disjuntores, chaves e no fuses, serão da marca Eletrornar ou outra com a mesma equivalência técnica,;
As caixas de embutir, nas paredes para receber interruptores e tomadas serão em PVC da TIGRE ou outra com a mesma
equivalência técnica. Todas as tomadas e interruptores serão da marca Pial, Bitcino ou outra com a mesma equivalência técnica;
Todos os sistemas elétricos serão dotados de aterrarnento protetor cornpativel.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Todas as tubulações em PVC soldável da TIGRE. Fortelite ou outra com a mesma equivalência técnica, nas dimensões já
definidas em projeto. Deverá ser previsto ponto para torneiras de jardim.
SISTEMA ADOTADO
O abastecimento d'água do edificio será feito através da rede pública municipal. Para fazer frente à intermitência ou
irregularidade deste abastecimento, e às variações de pressão na rede pública, optou-se pelo sistema indireto de distribuição em
recalque a partir da rede pública até o reservatório da edificação que fica sobre o pavimento superior, a partir do qual derivará para
a rede de distribuição interna por gravidade.
DIMENSIONAMENTO DOS ENCANAMENTOS
Os ramais de descarga das peças sanitárias foram dirnensiiadas aplicando diretamente os valores encontrados em
tabela, conforme as normas da ABNT.
Os ramais de esgoto, tubos de queda, ventilações, sub-coletores, e coletor predial, foram calculados atribuindo pesas às
peças sanitárias (Unidade Hunter de Contribuição) e em função da soma destes pesos, entrando com os valores nas tabelas da
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ABNT.

DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
LIMPEZA GERAL
Deverão ser fornecidas e instaladas lixeiras ecológicas de cinco cores. Toda a obra da praça deverá ser entregue limpa,
sem manchas ou incrustação de cimento, restos de massa ou Unta de quaisquer naturezas. Será, finalmente, removido todo o
entulho da obra, deixando-a completamente livre e desimpedida de quaisquer resíduos de construção. Serão limpos e varridos os
acessos, assim como as áreas adjacentes que porventura tenham recebido detritos provenientes da obra.

Horizonte— CE, Maio de 2017.
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, dei de dezembro de 1977

ART OBRA / SERVIÇO REGISTRO ANTES DO
TERMINO DA
OBRA/SERVIÇO
N° CE20160117427

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL
INDIVIDUAL
Vinculada a ART (Desempenho de Cargo/Função Técnica): CE20160104726
1. Responsável Técnico
EWERTON HENRIQUE BEZERRA LIMA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CMI.
2. Contratant.
Contratante: Municiplo de Horizonte
AVENIDA Presidente Castelo Branco
Compemento:
Cidade: IIoflzonte
Pais: Brasil
Telefone: (08) 5336.1200
Contato: Nio especIficado

RNP: 1813515$44

CFIFICNPJ: 23.555.196/000144
W. 5100
Bairro: Centro
UF: CE

CEP: 62880000

Ernail:

Celebrado em:
Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Valor, R$ 0.00
Ação Instttucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço
Proprletkio: Municiplo de Horizonte
RUAJOSÉ PEQUENO
Complemento: DISTRITO DE QUEIMADAS
Bairro CRUZEIRO
Cidade: HORIZONTE
uF: CE
Telefone: (08) 5336-1200
Emat
Cocwdenadas Geográficas Latitude. O Longitude: 0
Data de mico: 01/09/2016
Pro-,isao de térrrino: 20/10/2016
Finalidade: Outro
4. Atividade Técnica
Ai - ATUACAO
17 - FISCALIZAÇÃO > RESOLUÇÀO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> $5025- PRAÇAS
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 a OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -'$5025. PRAÇAS

cPF/CNPJ: 23.555.196/000146
N- 8114
CEP: 58415835

Quantidade
672,34

unidade
m2

672,34

m2

Após a conduaso das atividades técnicas o prolisdonal deverá proceder a baixa desta ART
S. Observações
ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DENOMINADA PRAÇA DOS OUILOMBOLAS REFERENTE
AO PT 1027025-01, COM RECURSO DO MINISTÉRIO DO TURISMO. 00V. FEDERAL.
6. Declarações
7. Entidade de Classe
NENHUMA - NÃO OPTANTE

2

______ S. Assinaturas

Loca

de
data

*atlpiO dl

______ 9 Intomaçõn
• A ART é vilI somente quando quitada. mediante apresentaçflo do comprovante do
• Somente é conderada válida a ART quando estiver cadestrada no CREA. guiada.____ 10. valor
Vaio, de ART: R$ 7437

wn

ISA- Yt SS497I.08+C5

Decro serem verdadeiras as 'nforrnações acima
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Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Horizonte

Projeto Básico de Engenharia

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS QUILOMBOLAS, NO MUNICIPIO
DE HORIZONTE-CE. PT 1027025-01
Ewertofl flriuflP R. Lima
-Eng. Cil- Pfct.
Mat.: 124602.0 RO: 1a13-

MAIO/2017
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Prefeitura Municipal de Horizonte
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ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N.° <CONTRATO>
O MUNICÍPIO DE HORIZONTE, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob n.° 23.555.196/0001-86, com sede na Av. Presidente Castelo Branco, N° 5100,
Centro, Horizonte/CE, através da SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E
URBANISMO (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA), neste ato representada pelo(a)
doravante denominado
respectivo(a) Secretário(a), Sr(a).
CONTRATANTE e a empresa <CONTRATADA>, inscrita no CNPJ sob o n.° <CNPJ>, com sede
no endereço <END>, neste ato representada por <REPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob o n.°
ccPF>, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato na forma e
I
condições seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1- O presente contrato é celebrado com fundamento no processo de licitação modalidade
TOMADA DE PREÇOS tombado sob o N.° 2017.05.29.1, e se rege pelo disposto na Lei Federal
8.666/93, alterada e consolidada.
LAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO
2.1- O objeto da presente avença é Contratação de empresa para executar serviços de construção de
uma Praça dos Quiombolas, de acordo com o plano de trabalho n° 1027025-01, no Distrito de
Queimadas, município de Horizonte/CE, conforme Projeto Básico, mediante execução indireta, no
regime empreitada por preço unitário, na conformidade do Projeto Básico, Edital e demais anexos,
bem como proposta, cronograma fisico-financeiro e orçamento adjudicados, tudo parte integrante
deste instrumento independente de transcrição.
kLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DO PAGAMENTO
3.1- O valor global da presente avença é de <R$ VALOR>, a ser pago em conformidade com a
execução dos serviços efetivamente realizados, segundo as medições atestadas pelo contratante,
considerando as disposições da proposta, do cronograma fisico-financeiro e do orçamento
adjudicados, salvo modificação contratual na forma da lei.
3.2- A contratada deverá apresentar junto com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo
Gestor da despesa, as Certidões de quitação das obrigações fiscais Federais, Estaduais, Municipais,
FGTS e CNDT todas atualizadas e ainda:
a) prova do recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do empregador e parte do
empregado), relativas aos empregados envolvidos na execução do objeto deste instrumento;
b) prova do recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alínea superior;
c) comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a partir do
recolhimento destes encargos.
3.3- Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a certificação da medição pela
Av. Presidente castelo Branco. 5.100— Centro — Horizonte - CE
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Secretaria contratante.
3.4- Independentemente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo
contratante, estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as
relacionadas com materiais, equipamentos e mão-de-obra.
33- O valor do contrato não será reajustado antes de decorrido 01 (um) ano da sua assinatura,
circunstância na qual poderá ser aplicado o índice utilizado para a construção civil (INCC) divulgado
pela Fundação Getúlio Vargas -FGV.
3.5.1 - No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula:

I-1o

R=V
1

R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual dos serviços a serem reajustados;
Io = índice inicial - refere-se ao mês da apresentação da proposta;
1 = índice final - refere-se ao mês de aniversário anual do contrato.
OBSERVAÇÃO: O FATOR deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja,
desprezar totalmente da quinta casa decimal em diante.
3.5.2 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, aplicando-se a seguinte fórmula:
EMIxNxVP
EM= Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
1 = Indice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
1(Tx/ 100)
365
Tx = IPCA (IBGE)
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso.
33.3 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde que
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do An. 65, Inciso
II, alínea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo.
Av. Presidente Castelo Branco. 5.100— Centro - Horizonte - CE
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3.5.3.1 - O pedido de repactuação deverá ser instruído com planilha demonstrativa dos aumentos dos
custos originais, próprios e exclusivos da execução contratual e mediante negociação entre as partes.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA
4.1- O prazo pua a completa execução dos serviços contratados é de 360 (trezentos e sessenta) dias,
contados do recebimento da ordem de serviço, findo o qual as obras e/ou serviços deverão estar
concluídos.
4.2- O início dos trabalhos ocorrerá dentro de 05 (cinco) dias seguintes ao recebimento da Ordem de
Serviço.
4.3- O presente instrumento contratual produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua
assinatura e vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, na forma do artigo 57, da
Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
4.4- Os prazos de início de execução, de conclusão e de entrega dos serviços admitem prorrogação,
desde que necessariamente justificada por escrito e previamente autorizada pelo contratante,
mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico
financeiro, desde que ocorra qualquer dos motivos descritos no § 10 do artigo. 57 da Lei de Licitações.
4.5- Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do
novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas, os quais serão analisados
e julgados pela contratante.
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1- A despesa decorrente desta licitação correrá á conta dos recursos oriundos da PREFEITURA
MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE - RECURSOS ORDINARIOS E MINISTÉRIO DO
TURISMO ATRAVÉS DO PLANO DE TRABALHO N° 1027025-01, NA SEGUINTE DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
(SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA): AÇÃO: 15.451.0030, PROJETO ATIVIDADE: 1.051,
FONTES 018 e 001, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00.
CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
6.1- As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento
convocatório, da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada:
6.2- A CONTRATADA obriga-se a:
a) executar os serviços no prazo máximo fixado no instrumento convocatório e neste instrumento,
observando rigorosamente as especificações contidas no Projeto Básico, Edital e demais anexos;
proposta, cronograma físico-financeiro e orçamento adjudicados, tudo parte integrante deste
instrumento independente de transcrição, bem ainda as normas técnicas vigentes, nos locais
determinados pela Secretaria Contratante, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os
impostos, taxas e quaisquer outros ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como,
Av. Presidente Castelo Bronco, 5.100— centro - Horizonte - CE
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quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais que lhes sejam imputáveis, inclusive licenças dos órgãos
oficiais ou com relação a terceiros, em decorrência da celebração do Contrato, e ainda:
reparar, corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de natureza;
responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo, sua ou de preposto, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
manter preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, para representá-lo na execução
do contrato. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da
contratada deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.
aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na
forma estabelecida no artigo 65, § 10 da Lei n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
b) responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para
evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação
federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n.° 9.605, publicada no D.O.0 de 13/02/98;
c) responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais
danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou
contratados;
d) responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens,
bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que
não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
e) registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA-CE (Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura do Ceará), na forma da Lei, e apresentar o comprovante de ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica) correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante a
CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento.
f) recrutar profissionais habilitados e com experiência comprovada fornecendo à CONTRATANTE
relação nominal dos mesmos, contendo identidade e atribuição/especificação técnica.
g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços
contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, emolumentos,
seguros de acidentes de trabalho, etc., ficando excluída qualquer solidariedade da CONTRATANTE,
por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da
CONTRATADA com referência às suas obrigações não se transfere a CONTRATANTE;
h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO.
-

-

-

-

6.3- É de inteira e exclusiva responsabilidade da contratada o recolhimento de encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, tributos, taxas, tarifas e outros emolumentos que se fizerem necessários
à execução do serviço. A Contratante se reserva o amplo direito de exigir da contratada tais
documentos devidamente quitados para melhor desempenho e eficácia dos contratos consumados.
6.4- No caso de constatação da inadequação dos serviços às normas e exigências especificadas no
Edital, neste contrato, nos Projetos Básico e Executivo e na Proposta da Contratada, o Contratante os
recusará, devendo ser de imediato adequados às supracitadas condições
6.5- A CONTRATANTE obriga-se a:
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a) assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus técnicos, devidamente identificados, a todos
os locais onde se fizerem necessárias os serviços, prestando-lhe todas as informações e
esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;
b) efetuar o pagamento na forma prevista neste instrumento;
kLAUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES

.

7.1 - A Contratante reserva-se o direito de, a qualquer tempo, introduzir modificações ou alterações
no projeto, plantas e especificações.
7.2 - Caso as alterações ou modificações impliquem aumento ou diminuição dos serviços que tenham
preços unitários cotados na proposta, o valor respectivo, para efeito de pagamento ou abatimento,
será apurado com base na planilha orçamentária da contratada.
7.3 - Caso as alterações e ou modificações não tenham no orçamento da contratada os itens
correspondentes com os seus respectivos preços unitários, serão utilizados os preços unitários
constantes da tabela de preços utilizada pela Prefeitura Municipal de HORIZONTE, mantida a
proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado pela Administração e o valor global
contratado.
7.4 - A Prefeitura Municipal de HORIZONTE caberá o direito de promover acréscimos ou
supressões nas obras ou serviços, que se fizerem necessários, até o limite correspondente a 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, mantendo-se as demais condições do
contrato nos termos do art. 65, parágrafo 1°, da Lei n.° 8.666/93.
7.5 - Caso haja acréscimo ou diminuição no volume dos serviços este será objeto de Termo
Aditivo/Termo Subtrativo ao contrato, após o que será efetuado o pagamento, nos termos dos itens
7.2e7.3.

ÇLAUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES
8.1- A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, sem prejuízo de
outras sanções legais e da responsabilidade civil e criminal, às seguintes muitas, que serão aplicadas
de modo cumulativo, independente de seu número, com base nas violações praticadas durante a
execução desse contrato:
- 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor da etapa, por dia que esta exceder o prazo
de entrega previsto no cronograma fisico, salvo quanto ao último prazo parcial, cuja multa será
compreendida na penalidade por inobservância do prazo global;
- 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia que exceder ao prazo sem que os
serviços estejam concluídos;
- 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão do Contrato por
culpa da Contratada, sem prejuízos de outras penalidades previstas em lei;
- 0,01% (um centésimo por cento) sobre o valor global do Contrato por descumprimento às
recomendações estabelecidas neste Edital ou no Contrato, conforme o caso;
- 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execução dos
serviços a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita da Contratante;
- 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada deixar de atender às
recomendações de ordem técnica emitidas pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
8.2- A contratada sujeitar-se-á, ainda, no caso de inexecução total ou parcial do Contrato:
- advertência;
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- multa de 20% (vinte por cento) na forma prevista no edital;
- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação da
Contratada, que será concedida sempre que esta ressarcir a Contratante pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.
kLAUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
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9.1- A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais, previstas no instrumento convocatório e as previstas em lei ou regulamento.
9.2- Além da aplicação das sanções já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito,
independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de
reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução,
ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação,
na forma do artigo 78 da Lei 8.666/93.
9.3- O procedimento de recisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de
Licitações.

CLAUSULA DEZ - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1- O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
10.2- O presente Contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao Edital de Licitação e à
proposta licitatória.
10.3- O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas
no artigo 58 da Lei n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
10.4- A inadimplência do CONTRATADO com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela
Administração.
10.5- O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais,
não poderá subcontratar partes do serviço sem a expressa autorização da Administração.
10.6- A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com os
termos do Processo Licitatório e deste contrato.
10.7- Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o
procedimento licitatório e a proposta adjudicada.
10.8- A Contratada se obriga a efetuar, caso solicitado pela Contratante, testes previstos nas normas
da ABNT, para definir as características técnicas de qualquer equipamento, material ou serviço a ser
executado.
10.9- As ligações provisórias que se fizerem necessárias para a execução dos serviços, bem como a
obtenção de licenças e alvarás, correrão por conta exclusiva da Contratada.
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10.10- A fiscalização se efetivará no local dos Serviços, por profissional previamente designado pelo
Contratante, que comunicará suas atribuições.
10.11- O recebimento do serviço será feito por equipe ou comissão técnica, constituída por
representantes da SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E URBANISMO
(SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA), para este fim, da seguinte forma:
a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da
CONTRATADA;
b) Definitivamente, pela equipe ou comissão técnica, mediante "Termo de Entrega e Recebimento
dos Serviços", circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no art.
69 da Lei n.° 8666/93.
CLAUSULA ONZE - DO FISCAL DO CONTRATO
11.1- A Fiscalização do Contrato será exercida pelo servidor Ewerton Henrique Bezerra de Lima Engenheiro Civil, especialmente designado pelo Ordenador de Despesas, o qual deverá exercer em
toda sua plenitude a ação de que trata a Lei n°8.666/93, alterada e consolidada.
LAUSULA DOZE - DO FORO
12.1- O foro da Comarca de HORIZONTE, Estado do Ceará, é o competente para dirimir questões
decorrentes da execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2° do art. 55 da Lei 8.666 de
21 de junho de 1993, alterada e consolidada.
Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, perante testemunhas que também o
assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

•

de

de
CONTRATANTE:
<SECRETARIO>

CONTRATADA:
<REPRESENTANTE> - CPF n.° <CPF>
TESTEMUNHAS:
1.

NOME ECPF:

2.

NOME E CPF:
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ANEXO III
PROPOSTA PADRONIZADA
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte.
, por seu
A empresa <LICITANTE>, cadastrada no CNPJ sob o n.°
representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:
(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.° 8.666/93,
alterada e consolidada, e as condições desta TOMADA DE PREÇOS N.° 2017.05.29.1
(2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo
licitatório;
(3) Que nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal,
custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a
margem de lucro.
Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências a execução
dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora.
OBJETO: Contratação de empresa para executar serviços de construção de uma Praça

dos Quiombolas, de acordo com o plano de trabalho n° 1027025-01, no Distrito de
Queimadas, município de Horizonte/CE, conforme Projeto Básico.
Item

Serviço

Quant.

P.
Unitário
sem

B.D.I.

P.
Unitário
com
B.D.L

VALOR GLOBAL: itt
Proponente:
CNN:
Endereço:
Cidade/UF:
CEP:
Prazo de execução dos serviços: 360 (trezentos e sessenta) dias.
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias
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Observações:
.0 licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações
contidas no anexo 1 - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
• Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas
as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
'Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
• Carga, transporte, descarga e montagem;
• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
*Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
'Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de
responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros,
gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços;
Local/Data:

i

de

de

Assinatura Proponente
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável legal
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS N°2017.05.29.1
(Prova de cumprimento ao disposto no inciso XXXffl do art. 70 da Constituição Federal)
OBJETO: Contratação de empresa para executar serviços de construção de uma Praça dos
Quiombolas, de acordo com o plano de trabalho no 1027025-01, no Distrito de Queimadas,
município de Horizonte/CE, conforme Projeto Básico.

DECLARAÇÃO
por intermédio de seu
inscrito no CNPJ no
, portador(a) da Carteira de Identidade
representante legal o(a) Sr(a)
DECLARA, para fins do disposto na
nQ
e do CPF ritt
TOMADA DE PREÇOS N°2017.05.29.1 que:
a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente
para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Horizonte, Estado do Ceará, que,
em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de
28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição Federal, não emprega menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis)
anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente
para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Horizonte, Estado do Ceará, que
concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;
c) sob as penas da lei, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa
habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §20, da Lei n.° 8.666/93.
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
(data)
(representante legal)
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS N°2017.05.29.1
(Enquadramento como ME e/ou EPP)
OBJETO: Contratação de empresa para executar serviços de construção de unia Praça dos
Quiombolas, de acordo com o plano de trabalho n° 1027025-01, no Distrito de Queimadas,
município de Horizonte/CE, conforme Projeto Básico.
DECLARAÇÃO
inscrita no CNPJ n°
por intermédio de seu representante
, portador(a) da Carteira de Identidade n2
e
legal o(a) Sr(a)
, DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se
do CPF n°
possa prestar, especialmente para fins de prova em processo Jicitatório, junto ao Município de
Horizonte/CE, na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 2017.05.29.1 ser MICRO EMPRESAME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, nos termos da legislação vigente, não possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006.
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

(data)
(representante legal)
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ANEXO IV
MODELO DE PROCURAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N°2017.05.29.1
OBJETO: Contratação de empresa para executar serviços de construção de uma Praça dos
Quiombolas, de acordo com o plano de trabalho n° 1027025-01, no Distrito de Queimadas,
município de Horizonte/CE, conforme Projeto Básico.
PROCURAÇÃO
OUTORGANTE: «NOME DA EMPRESA, CNPJ N°. e ENDEREÇO» neste ato
representada por seu (titular, sócio, diretor ou representante), Sr. «NOME», qualificação
(nacionalidade, estado civil, profissão, RO e CPF)
OUTORGADO: «NOME DO CREDENCIADO» qualificação (nacionalidade, estado civil,
profissão, RG, CPF e endereço).
PODERES: O OUTORGANTE confere ao OUTORGADO pleno e gerais poderes para representálo junto ao Município de Horizonte/CE, na sessão de TOMADA DE PREÇOS N° 2017.05.29.1,
podendo o mesmo, assinar propostas de preços, atas, contratos, entregar durante o procedimento os
documentos de credenciamento, envelopes de documentos de habilitação e proposta de preços,
assinar toda a documentação necessária, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em
nome da OUTORGANTE que se fizerem necessários ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive
interpor recursos, ciente de que por força do artigo 675 do Código Civil está obrigado a satisfazer
todas as obrigações contraídas pelo outorgado.
(data)
(representante legal)
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