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't. ríruuo:
Construção de pavimentação de concreto armado e drenagem simples.

2. TDENTTFTCAÇÃO DO OBJETO:
Consiste este objeto nos serviços de drenagem simples, pavimentação de concreto

do bairro Portelinha na zona urbana da cidade de Juruti, contemplando todos os elementos

necessários para concepção do mesmo, como segue: Projeto Executivo, Memorial

Descritivo, Memoria de Cálculo, Estudo Técnico Preliminar, Planilha Orçamentária e

Cronograma Físico- Financeiro.

3. JUSTIFICATIVA:
O bairro Portelinha apresenta problemas agravantes em sua infraestrutura, a

pavimentação das vias estruturais de ligação que atendem a mobilidade urbana da

comunidade, o abastecimento de mercadorias além do atendimento às funçÕes e serviços

básicos como acesso aos moradores para suas residências, para os locais de trabalho,

escola, posto de saúde, etc.

A dificuldade de locomoção e de acessibilidade dos moradores ocasionada pela má

qualidade do piso natural que, em muitos períodos do ano ficam praticamente intransitáveis

em face da temporada de chuvas, acumulando lama, lixo e permitindo o avanço da

vegetação rasteira sobre as áreas carroçáveis, tornando os caminhos muitas vezes

intransitáveis. Quando de tempos excessivamente secos, no verão, a poeira passa a ser o

vilão, impregnando as residências e provocando dificuldades respiratorias. Somado aos

problemas citados.
A situação existente penaliza essa área bastante carente tornando-as ainda mais

degradadas, as melhorias propostas no projeto permitirão maior conforto aos moradores

em seus deslocamentos, maior integração territorial, melhoria significativa para na

segurança, a redução do índice de doenças transmissíveis através de meios de

trafegabilidade, durante o período chuvoso ou pelo acúmulo de poeira verificada durante o

período seco.
Diante o exposto, a Prefeitura Municipal de Juruti considera importante oferecer esta

infraestrutura de pavimentação das vias, utilizando soluções que permitem o deslocamento

com fluidez pelo sistema de transporte urbano e a acessibilidade bem como o acesso a

todos os cidadãos a infraestrutura técnica e social, indo ao encontro da redução das

desig ualdades socia is.

4. FUNDAMENTAçÃO LEGAL:

A contratação na Administração Pública para execução de Serviços e Obras de

Engenharia deverá obedecer ao disposto na Lei no 8.666/93, de 21 dejunho de 1993' e

suas alteraçÕese demais normas pertinentes, considerando que em 18 de junho de 2018

Rua Firmino Guimarães, Ns12, centro, Juruti-PA, cEP 68.170-000
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foi promulgado o Decreto no 9.412, o qual atualizou os valores das Modalidades de

Licitação, esse procedimento enquadra na modalidade de tomada de preço, visto que o
valor total ficou abaixo do estipulado pelo referido decreto.

5. ESPECTFTCAÇÕES:

5.í. Planilha Analítica dos Serviços a serem Executados no Projeto:
Planilha Orçamentária em anexo.

5.2. Memorial Descritivo:
Memorial Descritivo em anexo.

6. CRONOGRAMA DE EXECUçÃO:
Cronograma Físico Financeiro em anexo.

7. ESTUDO TECNICO PRELIMINAR ETP

Estudo Técnico Preliminar (ETP) em anexo

8. ACOMPANHAMENTO DA EXECUçÃO:
A obra será acompanhada e fiscalizada em todas as suas etapas por profissional

devidamente habilitado nomeado pela contratante.

9. VALOR ESTIMADO E PAGAMENTO DA OBRA:

A obra está orçada no valor de R$ 331.503,48 (Trezentos e Trinta e Um Mil,

Quinhentos e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos).

1 O, RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:
+ Garantir o pagamento dos serviços à medida em que a obra se desenvolver

conforme emissão dos Boletins de Medição e de acordo com o Cronograma da

Obra;
+ Acompanhar e supervisionar a perfeita prestação do serviço contratado,

garantindo que o mesmo se desenvolva com qualidade e técnica necessárias

para um melhor desempenho das atividades, na forma da Lei 8.666/93;

+ Fiscalizar o estrito cumprimento das metas estabelecidas através de profissional

devidamente habilitado e designado pela Secretaria de lnfraestrutura do

Município de Juruti.

Rua Firmino Guimarães, Ne12, centro, Juruti-PA, CEP 58'170-000

E-mail: planeiamento@iuruti' pa.gov.br
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11 . RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
+ Atender às exigências legais estabelecidas na Lei no 8.666, de 21 de junho de

1993 e Lei no 8833, de 08 de junho de 1994;

+ Manter durante toda a execução da obra as obrigações assumidas;
+ Permitir a Fiscalização da Prefeitura Municipal de Juruti, a inspeção dos serviços

contratos em qualquer dia e hora, devendo prestar todas as informações e

esclarecimentos solicitados.

12.PRAZO DE EXECUçÃO DA OBRA:
O prazo para execução da obra é de 03 (três) meses a partir da data da assinatura

do contrato.

Juruti- PA, 03 de fevereiro 2022.

JoNESMA d*o"DA stLVA
ENGENHEIRO CIVIL

ENHENHEIRO DE SEGURANçA
CREA: 04í835996-2

Rua Firmino Guimarães, Ns12, centro, Juruti-PA, cEP 68.170-000

E-mail: olaneiamento@iuruti.pa.gov.br
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Obra: Contrataçáo de empresa especializada na prestação de serviços de PAVIMENTAÇÃO DE

CONCRETO ARMADO E DRENAGEM SIMPLES no MI.]NICIPIO DE JURUTI _ PA, compTEendENdo O

fornecimento dos materiais, mão de obra com leis sociais, equipamentos, impostos e taxas, assim como
todas as despesas necessárias a completa execução da obra.

Locat: PREFEITURA MIJN\C\PAL DE JttRllTt-PA

I . PRELIMINARES

í - Objetivo

O presente caderno tem por objetivo estabelecer as normas e encargos que presidirão o desenvolvimento
da execução da obra referente a PAVIMENTAçÃO DE CONCRETO ARMADO E DRENAGEM SIMPLES
no MUNICIPIO DE JURUTI - PÁ, fixando as obrigaçôes da PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI -PÁ,

sempre representado pela FISCALIZAÇÃO e da firma contratada.

2 - Definições:

Para efeito das presentes especificações, o termo CONTRATANTE, refere-se a PREFEITURA
MUNICIPAL DE JURUTI - PA, orgão público que contratará as obras objeto da presente licitação, o
termo CONTRATADO define o proponente vencedor do certame licitatorio, a guem será adjudicada a
obra; e o termo FISCALIZAÇÃO define a equipe que representará o Contratante perante o Contratado
e a quem este último dever-se-á reportar, e considerar ainda:

a) O Decreto 52.147 de 25106/63, que estabelece as Normas e Métodos de execução para Obras e
Edifícios Públicos.

b) As presentes Especificações Técnicas, juntamente com os desenhos e respectivos detalhes, a

planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro que são partes integrantes do Edital.

c) As Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT.

d) Regulamentos, especificações e recomendações da REDE CELPA, COSANPA, TELEMAR e

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.

3 - Visita Técnica:

As empresas interessadas na licitação ficam obrigadas a inspecionar o local e o logradouro, onde a obra

será executada, antes de apresentarem suas propostas, para que verifiquem a situação real dos serviços
que serão realizados, observando suas particularidades, assim como a relação entre energia e

abastecimento, no ato será expedido o certificado de visita técnica.

4 - Dos Acidentes de Trabalho:

A CONTRATADA, será responsável pelo Seguro Contra Acidentes de Trabalho e danos a terceiros, em

companhia idônea.

II . PROJETOS FORNECIDOS PELA CONTRATANTE:

Rua Firmino Guimarães, Nol2, centro, Juruti-PA, CEP 68. I 70-000

E-mail: planejarnentorlOjuruti^pa.g<lv.br

_ Especificações e Normas Técnicas Gerais

CoNSTRUÇAO DE PAVIMENTAçAO DE CONCRETO ARMADO E
DRENAGEM SIMPLES DO BAIRRO PORTELINHA
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1. Descrição do Projeto

Os serviços a executar são os constantes das especificações do presente caderno e se referem aos
projetos abaixo relacionados, que serão fornecidos pela CONTRATANTE:

Projeto Arquitetônico Prancha ARQ_01/02 - Planta Baixa, Cortes e Elevações do Mobiliário Urbano.

Projeto Arquitetônico Prancha ARQ_02/02 - Planta Baixa de Urbanização.

Obs.: Os Projetos Complementares de lnstalaçÕes Elétricas, Hidro/Sanitário deveráo ser fornecidos
pela CONTRATADA. (vide PLANILHA ORÇAMENTARIA)

Nenhuma alteração técnica de execução ou materiais especificados poderão ser colocados na obra
sem o prévio consentimento formaldo órgão técnico da PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI.

III . GENERALIDADES

1. A planilha quantitativa apresentada serve de referencial para a aprovação da obra, sendo, todavia
de responsabilidade da empresa proponente a apresentação dos serviços descritos em planilha
própria, de modo a contemplar a execução dos serviços descritos no memorial e/ou indicados na
planta do projeto arquitetônico. As divergências ou omissôes serão definidas pela fiscalização da
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI.

2. Prazo de execução: 90 (noventa) dias corridos.

rv - DrsPosrçÕES GERAIS

1. FTSCALTZAÇÃO

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

Cabe ao FISCAL, verificar o andamento das obras e elaborar relatórios e outros elementos
informativos.

v - sERVIÇos

I SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 - Instalação Provisória

A obra será dotada de todas as instalações destinadas ao seu perfeito funcionamento, tais como:

depósito, tapumes, andaimes, ligações provisórias de água e esgoto, luz e força, ficando a

empresa responsável também, pelo pagamento do consumo mensal das mesmas, caso seja

necessário.

1.2 - Barracão de Madeira

O barracão da obra será executado com tábuas de madeira branca em dimensôes compatíveis

com o porte da obra. A cobertura será com telha de fibrocimento de 4mm e o piso de cimento

rústico. A pintura será com calvirgem.

Rua Firmino Guimarães, Nol2, centro, Juruti-PA, CEP 68. I 70-000

$$\'
E-mail: planej?mentorlâ)iuluti.pa. gt.rr'.br
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1.3 - Placa da Obra

Será colocada em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, constituÍda de chapa de ferro galvanizado n. o 26,
com acabamento em tinta a óleo sobre fundo antitóxico cromado de zinco, fixada em estrutura de madeira
de lei, obedecendo ao modelo e dimensão fornecida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI.

Observação: Ao término dos serviços, a CONTRATADA se obriga a retirar a placa da obra, tão logo seja
solicitado pela FISCALIZAÇÃO.

1.4 - Limpeza do Terreno

A limpeza do terreno deverá ser feita antes da locação da obra e compreenderá os serviços de
capina, roçado, destocamento, queima e remoção, de forma a deixar a área livre para a execuçâo
dos serviços.

í.5 - Locação da Obra

As locações deverão ser globais e sobre um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro
das edificações, devendo ser utilizado qualquer método previsto nas normas de execução,
obedecendo rigorosamente o projeto e suas cotas de níveis.

Será de responsabilidade da CONTRATADA a 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 FlscAllzAçÃo oa PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI, a fim de se dar solução ao
problema.

A EMPREITEIRA não executará nenhum serviço antes da aprovação da locação pela
FISCALIZAÇÃO. n aprovação não desobriga da responsabilidade da locação da obra, por parte da
CONTRATADA.

b)

Observações
Os andaimes serão de responsabilidade da CONTRATADA. Sua utilização será de acordo

com o porte da obra e que permita a execução com perfeição, dos serviços que necessitem do uso
dos mesmos.

Não será permitida a perfuraçáo de paredes para apoio de andaimes de madeira.

2 - MOVIMENTO DE TERRA

2.1 - Escavações

As cavas para fundações, caixas e tubulações, poderão ser executadas manualmente, devendo o
material remanescente ser retirado para local a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO.

Nas escavações necessárias à execução da obra, a CONTRATADA tomará as máximas cautelas
e precauções quanto aos trabalhos a executar, tais como escoramentos, drenagens,
esgotamentos, rebaixamentos e outros que se tornarem necessários, no sentido de dar o máximo
de rendimento, segurança e economia na execução dos serviços.

2.2 - Aterro

Os trabalhos de aterro deveráo ser executados com material de boa qualidade, do tipo arenoso,

sem matéria orgânica em camadas sucessivas de 20,00cm, devidamente molhadas e apiloadas,

manual ou mecanicamente, devendo ser executado apos a limpeza e esgotamento das cavas de

fundaçáo.

Rua Firmino Guimarães, Nol2, centro, Juruti-PA, CEP 68.1

a)

E-mail: nlanejarrrento(@iuruti.pa.gor'.br'

70-000

ffi
iil ,].&fl,
t-*r:1i
:: : . r,:;::i



3

ÊSTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORçAMENTO E FINANÇAS
c.N.P.J 05.257.555/000í - 37

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

O material proveniente das escavaçôes, desde que seja isento de materiais orgânicos, será
aproveitado para aterrar as áreas que dele necessitem.

As áreas e)Íernas, quando náo perfeitamente caracterizadas em plantas, serão aterradas e
regularizadas de forma a permitir o fácil acesso aos prédios e o perfeito escoamento das águas
supeíiciais.

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

FUNDAçÃO

A execução das fundações implicará na responsabilidade integral da CONTRATADA, pela
estabilidade das mesmas e da obra.

ffi
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Os serviços das fundações so poderão ser indicados após a aprovação da locaçâo da
obra pela FISCALIZAÇÃO.

No caso de fundações profundas, deverá ser efetuado pela FISCALIZAÇÃO, a compatibilizaçâo
do projeto de fundação, com o projeto estrutural.

4 - Concreto Armado

Antes do lançamento da argamassa, as cavas e as formas deverão ser cuidadosamente limpas,
isentas de quaisquer materiais nocivos ao concreto, tais como madeiras, solos carreados por

chuvas, etc.

No caso de existir água dentro das cavas, deverá haver o esgotamento total, não sendo permitido

a concretagem antes dessa providência.

5 - Concreto Armado

Deverá obedecer a prescrição das Normas da ABNT, aplicáveis ao caso.

Obedecerá às características do projeto de arquitetura quanto a sua forma, peculiaridades e
especificaçóes.

A estrutura de concreto armado do prédio consiste basicamente na execução de pilares, vigas e
percintas sobre as paredes de alvenaria, e na sua execução deverá ser considerado o que segue:

a) O traço do concreto a ser utilizado será em função da resistência do mesmo, que deverá ser
de no mínimo 18 MPa;

b) O preparo do concreto deverá ser mecânico e seu adensamento será feito por meio de
vibradores mecânicos, convenientemente aplicados.

c) As formas serão de madeira comum, perfeitamente escorada, ajustada e contraventadas, a

fim de evitar deslocamentos quando do lançamento do concreto.

d) A execução do concreto deve garantir homogeneidade de textura, coloração e regularidade de

superfície.

e) A retirada das formas deverá ser feita com cuidado necessário, a fim de evitar choqugl que

comprometam as peças concretadas, só podendo ocorrer com autorização da FISCALIZAÇAO.

Rua Firmino Guimarães, No12, centro, Juruti-PA, CEP

N
E-mail: olanejamento@i uruti.pa.gor'.br

68. I 70-000
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ObservaçÕes

a) Antes do início da concretagem, as Íormas devêrão estar limpas ê estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta.

b) Em peÇas estreitas e altas será necessária a abêrtura de pequenas janelas na parte inÍerior da
forma, para facilitar a limpeza.

c) As formas deverâo sêr molhadas até a saturação a Íim de se evitar a absorção da água de
êmassamento do concreto.

d) O adensamento deverá ser cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os rêcantos da

forma.

e) Seráo adotadas devidas precauçÕes para evitar vibração da armadura, dê modo a não formar

vazios ao seu redor, nem dificultar a aderência com o concreto.

0 A desmoldagem das formas e escoramentos deverá obêdecer a NBR€'Ií8 (NB-1)' devendo-

se atentar para os prazos recomendados:

- Faces laterais: 03 dias
- Faces inferiores: 14 dias
- Faces inÍeriores s/ ponlalete: 21 dias

g) A armadura não poderá ficar em contato dirêto com a Íorma, dêvendo obedecer a distância

mínima prevista pela NBR-6118 (NB1).

h) Deverão ser adotadas precauções para evitar oxidação exc€ssiva das barras dê espera,

devêndo antes do reinicio da concretagem, êstarem pêrfeitamente limpas.

i) o dimensionamento das formas deverá ser feito de forma a evitar possíveis deformaçô€s

devido a Íatores ambientais.

observaçâo: A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da

CONTRATADA, por sua resistência e estabilidade.

6 . LIMPEZA GERAL

6.'t - Limpeza GeÍal e Entrega da ObÍa

A obra será entregue totalmente acabada, limpa e livre dê qualquer entulho remanescente dos

sêrviços êxecutados.
As initalações (elétricos, hidro-sanitárias e drenagem) seráo testadas e verificadas as condiçÕes

JONESMA MOS DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA
cREA No 04'1835996-2

Rua Firmino Guimarães, N'12, centro, Juruti-PA. CEP 68.170-000

-N'E-mail lanre uruti.oa.sov.br

de funcionamento.
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ESTAoo Do PARÁ
PREFEITURA I'1UN. DE JURUTI
SEC, MUN, DE PLANEJAMENTO

ADMINISTRAÇAO:

rucÍota arNttÁu DE ABREU BATtsrA
CONTEUDO:

PLANTA ILIMINADA
ÁREA Do IERRÊNo: ÀROUIVO: FOLHA:

IttneseorusÁvrr tÉo.rrco,

ENG. JONESMAR RAMOS DA SILVA
CREA/PA:

0/*185599ó2
Ánrl colsrnuíoa:

A:0.00 Mz

cÂD:
2019

PROJETO:

PORTELINHA
CREA/PA:

06t8559962

ESCALA:
INDICADA

DATA:
FEv 12022 aRourÍETôNtco
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