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1 – DO         OBJETO  

1.1 Contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de  serviços  de  reforma  e
recuperação de salas de aulas, auditório, dojo, alojamento feminino e coberta do Centro de
Treinamento Tático (CTT) da Polícia Militar  de Pernambuco, situado no Parque do Jiquiá,
Avenida Central, S/Nº, Jiquiá – Recife – PE.

2 – DAS         JUSTIFICATIVAS      

2.1) A reforma de engenharia,  objeto do presente projeto básico,  mostra-se de extrema
necessidade em razão da degradação das salas de aulas do Centro de Treinamento Tático
da Polícia Militar de Pernambuco, decorrente da ação do desgaste do tempo e abandono.
As águas pluviais,  que já proporcionou inclusive colapso das placas  de  forro de gesso e
telhados em geral.

2.2) É  de  extrema  importância  a  execução  desta  reforma,  garantindo  o  trabalho  de
manutenção de corretiva e eliminando a possibilidade de riscos ao público policial militar,
além de poder reformular e criar outros ambientes para maior conforto à labuta dos policiais
militares desta.

2.3) No  entendimento  desta  Seção  de  Engenharia  e  Arquitetura  da  PMPE  o  objeto
esposado no presente projeto básico, reflete REFORMA por se enquadrar ao disposto no
inciso I, artigo 6º, da Lei Federal nº 8.666/93.

2.4) Em relação ao objeto deste certame, temos que:

2.4.1) O presente  projeto  básico  visa  propiciar  condições  para  contratação de empresa
objetivando a REFORMA DAS SALAS DE AULAS, AUDITÓRIO, DOJO E ALOJAMENTO
FEMININO,  TELHADO,  FORRO  DE  PVC  OU  GESSO,  REVESTIMENTO  CERÂMICA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, PORTAS E JANELAS E OUTROS,
DO CTT,  conforme condições aqui estabelecidas, observando a Lei Federal nº 8.666/93 e
legislação vigente. Visa ainda definir normas e metodologias de execução e determinar os
materiais a serem empregados na reforma de Engenharia em questão.

2.4.2) A elaboração deste projeto básico teve como parâmetros as informações contidas no
termo  de  especificações  técnicas,  no  memorial  descritivo  e  de  cálculo,  na  planilha
orçamentária, no cronograma físico-financeiro e nas plantas de Engenharia e Arquitetura,
relativo ao projeto arquitetônico apresentado.

2.4.3) Embasado tecnicamente nos materiais acima mencionados, este projeto básico visa
estabelecer  as  fases  de  execução  do  objeto,  desenvolvendo  uma  metodologia  para
execução das atividades ou etapas da reforma e também definir, através das características
técnicas, os produtos a serem empregados ou utilizados, visando garantir e assegurar:



2.4.3.1) Um meio de aferir os resultados obtidos.

2.4.3.2) Um controle permanente.

2.4.3.3) Melhor padrão de qualidade do produto final.

2.5) Todos os serviços deverão ser executados segundo estas especificações  técnicas, 
bem como as especificações, metodologia e materiais descritos no presente projeto básico.

3) DO   TIPO, EXECUÇÃO E REGIME DE         LICITAÇÃO  

O presente projeto básico dará origem a uma licitação do tipo MENOR PREÇO, com 
EXECUÇÃO INDIRETA, sob regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

4) DO         VALOR      

4.1) O custo estimado da execução do objeto deste projeto é de R$ 165.938,02 (CENTO E
SESSENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS).

4.2) No  preço  contratual  deverão  estar  incluídos  todos  os  custos  diretos  e  indiretos
referentes a materiais empregados, mão de obra utilizada acrescida de encargos sociais,
equipamentos, necessários  à sua  execução, assim como, todas as despesas com relação
à manutenção e administração do canteiro de obra, bem como sua retirada no término da
reforma.

4.3) Caso algum serviço ou aquisição resulte em acréscimo de despesa para a contratante,
somente poderá ser executado pela CONTRATADA, com a devida autorização, por escrito,
do fiscal  do contrato.  Caso contrário,  a  CONTRATADA  assumirá totalmente os custos e
despesas sem direito a indenização ou ressarcimento pela contratante.

5) DA    VISITA     TÉCNICA  

5.1  A visita técnica  ao  local da reforma é facultativa e poderá ser realizada por um dos
responsáveis técnicos ou representantes da empresa licitante, devidamente acompanhado
por um representante da Seção de Engenharia e Arquitetura (SEA) da PMPE para tomar
ciência das condições físicas locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
Ao final da visita será emitida uma declaração com atesto de representante da SEA (Seção
de Engenharia e Arquitetura)

5.2) O modelo do Atestado de Visita Técnica consta do ANEXO A.

5.3) O  Termo  de  Visita  refere-se  ao  conhecimento,  por  parte  dos  representantes  das
empresas  interessadas  em  participar  da  licitação,  que  obteve  todas  as   informações
julgadas necessárias para a elaboração da proposta e que foi realizada a inspeção no local
onde será realizada a reforma alvo do presente certame licitatório.



5.4) O objetivo precípuo da visita é possibilitar ao licitante a fazer o reconhecimento no local,
antes da apresentação da proposta comercial, a fim de tomar conhecimento,  in loco,  dos
serviços a serem executados e das dificuldades que poderão surgir no decorrer da reforma,
também,  cientificar-se  de  todos  os  detalhes  construtivos  necessários  à  sua  perfeita
execução.  Os  aspectos  que  causarem  dúvidas  ao  licitante,  dando  margem  a  dupla
interpretação  ou  estiverem omissos  no  projeto  básico  e/ou  nas  especificações  técnicas
deverão ser apresentados e elucidados antes da entrega da proposta comercial.

5.5) A visita “in loco” acima referida, deverá ser feita em dia útil, a partir da publicação do
edital, no horário das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 15:00 horas, devendo para tanto ser
agendado  junto  a  Seção de  Engenharia  e  Arquitetura  da PMPE,  situada a  Rua Amaro
Bezerra, s/nº,  Derby,  Recife/PE, Fones: (81) 3181-1334 e 3181-1383. Ela deverá ser feita
em até 02 (dois) dias antes da abertura da licitação.

5.6) Ao comparecer ao local para efetuar a visita, o profissional indicado deverá apresentar
identidade profissional emitida pelo CREA, ou documento oficial de identidade, e entregar
uma carta de apresentação da empresa.

5.7) Caso opte pela não visitação prévia,  será de responsabilidade da  CONTRATADA  a
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições
do local de execução do objeto, consoante declaração constante no ANEXO J.

6) DA   PROPOSTA   COMERCIAL E DO         PAGAMENTO      

6.1) A CONTRATADA fica obrigada, quando da apresentação da proposta, a apresentar a
composição  analítica  da  Bonificação  e  Despesas  Indiretas  (BDI),  excluindo  deste  as
despesas de natureza de tributos diretos e personalísticos  (IRPJ e CSLL), como também
não  integram  o  BDI  itens  como  administração  local,  custos  com
mobilização/desmobilização  e  instalação,  face  à  não  complexidade  dos  serviços
descritos no presente projeto básico. O percentual de 28,82% referente à BDI, utilizado
pela Engenharia da Polícia Militar de Pernambuco para esta reforma, foi obtido de acordo
com o quadro que se segue:

COMPOSIÇÃO DO BDI – OBRAS E SERVIÇOS (DESONERADO)

DESCRIÇÃO TAXA PARCELA DA FÓRMULA

Administração Central 3,00 AC
Risco 0,97 R

Seguros + Garantia Contratual 0,80 S + G

Despesas Financeiras 0,59 DF

Lucro 6,16 L

COFINS 3,00
T

(TRIBUTOS = 13,15 C/ CPRB)
(TRIBUTOS = 8,65 S/ CPRB)

PIS 0,65

ISS 5,00

CPRB 4,50

Total com CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) – 28,82%

COMPOSIÇÃO DO BDI – REFORMA E SERVIÇOS (DESONERADO)



BDI = ((1 + AC + R + S + G) (1 + DF) (1 + L) / (1 – T)) – 1
= ((1+0,03+0,0097+0,008) (1+0,0059) (1+0,0616) / (1-0,1315)) – 1 = 0,2882 = 28,82%

Fontes: i) Acórdão 2.369/2011-TCU-Plenário.
ii) Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário.
iii) Lei n° 13.161, de 31 de agosto de 2015.

6.1.1) As  empresas  licitantes  optantes  pelo  Simples  Nacional  devem  apresentar  os
percentuais  de  ISS,  PIS  e  COFINS  discriminados  na  composição  do  BDI  de  forma
compatível com as alíquotas a que as ditas empresas estão obrigadas a recolher, previstas
no  ANEXO IV  da Lei Complementar nº 123/2006, bem como a composição  de  encargos
sociais  não deve incluir  os gastos relativos  às contribuições que essas empresas estão
dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc.), conforme dispões o art. 13, §
3º, da referida Lei Complementar.

6.1.2) Sobre o preço dos serviços extras tabelados ou compostos incluir-se-á a taxa de BDI
constante  da  proposta  de  preço  da  CONTRATADA  ou  do  orçamento  elaborado  pela
Administração, o que for menor, aplicando-se, na sequência, o fator de deságio obtido no
certame licitatório.

6.2) A  CONTRATADA  fica  obrigada  a  também  apresentar  a  composição  de  custo
unitário para cada um dos itens constantes da planilha orçamentária, bem como uma
planilha detalhada de encargos sociais.

6.3) A CONTRATADA fica obrigada a apresentar ao fiscal do contrato, quando do início do
trabalho,  autorização  para  execução  da  reforma/serviço  e  demais  licenças  (municipais,
ambientais, etc.), se exigidos pelos órgãos competentes.

6.4) O valor do objeto será fixo e irreajustável, em moeda corrente nacional (Real), 
observado o que dispõe a Lei Estadual nº 12.525/03.

6.5) No preço (unitário e total) do objeto, deverão estar inclusos todos os tributos (impostos,
taxas e contribuições), sejam federais, estaduais e municipais,  bem como frete, custos de
montagem,  comissões,  pessoal,  embalagem,  seguros,  encargos  sociais  e  trabalhistas,
desembaraço aduaneiro, despesas alfandegárias, comissões, assim como demais insumos
inerentes que incidam ou venham a incidir sobre o objeto, sejam de que naturezas forem.

6.6) Os pagamentos serão efetuados com base nos boletins de medição expedidos pelo
fiscal do contrato, assinados também pela  CONTRATADA,  de acordo com o cronograma
físico-financeiro da reforma. Serão expedidos no máximo 03 (três) boletins de medição,
onde  a  empresa  CONTRATADA deverá  comunicar  através  de  correspondência
formalmente dirigida ao fiscal do contrato, a conclusão total do objeto contratado.

6.7) Juntamente  com  a  nota  fiscal,  a  CONTRATADA  deverá  entregar  a  contratante  os
seguintes documentos, de forma a possibilitar o pagamento:
6.7.1) Documentos comprobatórios da regularidade fiscal  junto a Fazenda do Estado de
Pernambuco, INSS e FGTS.

6.7.2) Apresentação  de  original  ou  cópia  autenticada,  em  cartório,  da  Anotação  de
Responsabilidade Técnica (ART) da reforma no CREA-PE, dos responsáveis técnicos da
CONTRATADA.

6.7.3) Comprovante de matrícula da obra (CEI) perante o INSS.



6.7.4) Apresentação  da  folha  de  pagamento  e  das  guias  de  recolhimento  junto  à
Previdência Social (GPS) relativa ao pessoal empregado na reforma contratada.

6.7.5) Apresentação das guias de recolhimento do FGTS e Informações à Previdência 
Social (GFIP) relativa ao pessoal empregado na reforma contratada.

6.7.6) Demais documentos de habilitação exigidos pelo Edital.

6.8) O pagamento e a liberação de eventuais cauções contratuais ficam condicionados à
apresentação  da  Certidão Negativa de Débitos (CND), da baixa do CEI da obra junto ao
INSS.

6.9) Caso  a  CONTRATADA  não  venha  a  comprovar  o  recolhimento  dos  encargos
previdenciários, adotar-se-á, o artigo 30, inciso VI da Lei nº. 8.212/1991e artigos 220 e 221
do Decreto nº 3.048/ 1999.  Além destes dispositivos legais  outros poderão ser exigidos,
conforme legislação vigente.

6.10) Será observado o que dispõe a INSTRUÇÃO  NORMATIVA RFB Nº 971, DE 13 DE
NOVEMBRO DE 2009

6.11) Na  ocorrência  de  fato  superveniente,  que  implique  na  inviabilidade  ou  no
retardamento  da  execução  do  objeto,  devidamente  comprovado  e  registrado,  será
assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial da avença.

6.12) A empresa CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. A inadimplência
da empresa contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não
transfere  à  Administração  Pública  a  responsabilidade  por  seu  pagamento,  nem  poderá
onerar o objeto.

6.13) Nenhum pagamento será efetuado à empresa CONTRATADA enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

6.14) A empresa CONTRATADA não sendo correntista da Caixa Econômica Federal deverá
(https://www.zenite.blog.br/tcu-e-ilegal-exigir-prova-de-quitacao-com-o-crea/)
assumir o débito do DOC para depósito no estabelecimento de sua conveniência.

6.15) A(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) ter todos os seus campos corretamente preenchidos,
devendo a licitante contratada detalhar, no campo de discriminação dos serviços, os valores
de mão de obra e de materiais utilizadas, separadamente.

7) DA   RESPONSABILIDADE TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA   CONTRATADA     
E SEUS TÉCNICOS

Para efeito de licitação a empresa licitante deve apresentar as seguintes documentações:

7.1) Documento original, em papel timbrado do CREA, que comprove o seu registro (ou 
inscrição) no CREA.

7.2) Certidão de Registro da empresa no CREA, demonstrando portanto estar em 
condições legais de exercer a atividade.



7.3) Atestado  de  Capacidade  Técnica,  comprovando  a  aptidão  da  licitante  para  o
desempenho do objeto licitado,  mediante apresentação de no mínimo 01 (um) atestado,
fornecido por órgão de direito público ou privado, demonstrando desempenho de atividade
pertinente  e  compatível  em  características,  quantidades  e  prazos  com  o  objeto  desta
licitação, conforme modelo constante do ANEXO C;

7.3.1) Atestado de capacidade técnica em nome da empresa, expedido por pessoa jurídica
de  direito  público  ou  privado,  onde  constem  as  realizações  de  reformas  e/ou  serviços
semelhantes ao objeto desta licitação e quantitativos abaixo relacionados.  São requisitos
mínimos necessários, para as empresas comprovarem ter condições de executar o objeto
licitado, os itens de serviço discriminados a seguir:

PARCELAS DE SERVIÇOS DE MAIOR
RELEVÂNCIA E VALOR

SIGNIFICATIVO (ANEXO E)

UNIDADE

(ANEXO 
E)

QUANTIDADES
TOTAIS

DEFINIDAS
PELA PMPE
(ANEXO E)

QUANTIDAD
ES MÍNIMAS
EXIGIDAS

Revestimento cerâmico para piso com
placas tipo esmaltada extra de

dimensões 45x45 cm aplicada em
ambientes de área maior que 10 m2.

M2 394,79 157

Contrapiso em argamassa traço 1:4
(cimento e areia), preparo mecânico

com betoneira 400 l, aplicado em áreas
secas sobre laje, não aderido,

espessura 4cm

M2 371,08 148,00

Forro em placas de gesso, para 
ambientes comerciais.

M2 367,40 147,00

Janela de alumínio de correr com 3
folhas (2 venezianas e 1 para vidro ),

com vidros, batente e ferragens.
exclusive acabamento, alizar e

contramarco. fornecimento e instalação.

M2 27,24 10,00

Telhamento com telha ondulada de
fibrocimento e = 6 mm, com

recobrimento lateral de 1/4 de onda
para telhado com inclinação maior que

10°, com até 2 águas, incluso içamento.

M2 187,42 74,00

7.4) A  CONTRATADA  deverá indicar,  mediante documento com timbre da empresa,  por
escrito, pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas antes do início da(s) reforma(s) / serviço(s),
ao fiscal do contrato, o(s) nome(s) do(s) engenheiro(s) responsável(is) pela(s) reforma(s) /
serviço(s), sob pena de, se não o fizer, o(s) referido(s) profissional(is) não ter(em) permissão
de adentrar no local da reforma.

7.4.1) Os profissionais  indicados  deverão  pertencer  ao quadro  técnico  da empresa  nos
termos  do  artigo  30,  §  1°,  inciso  I  da  Lei  federal  n°  8.666/93  e  suas  alterações.  Sua
habilitação deverá ser comprovada através de:



a) Documento,  em  papel  timbrado,  emitido  pelo  CREA,  informando  ser(em)  o(s)
profissional(is) responsável(is) técnico(s) da empresa.

b) No caso de empregado da licitante: mediante apresentação de cópias autenticadas do
Contrato de Trabalho, das anotações da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social,
nos termos da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho e do Decreto n° 61.799/67, ou da
Ficha de Registro de Empregado;

c) No caso de proprietário, sócio ou dirigente: mediante apresentação de cópia do Estatuto
ou Contrato Social, devidamente registrado no órgão competente;

d) No  caso  de  prestador  de  serviços  (e/  ou  profissional  (is)  autônomo(s)):  mediante
apresentação  de  cópia  do  (s)  contrato  (s)  de  prestação  de  serviços  ou  declaração  de
compromisso e vinculação futura caso o licitante se sagre vencedor  do  certame, emitida
por cada um dos  técnicos, firmado (s) anteriormente ao certame licitatório  entre a  licitante
e o (s) profissional (is) em questão;

d) Os referidos documentos devem fazer parte da documentação entregue juntamente com
a proposta. Caso não sejam entregues a empresa será considerada inabilitada do certame
licitatório.

7.4.2) O(s) profissional(is)  responsável(is)  deverá(ão) demonstrar sua(s) capacitação(ões)
técnico-profissional(is) e seu(s) registro(s) no CREA, bem como que está(ão) em pleno uso
de  sua(s) atribuição(ões) profissional(is), o que será constatado através da apresentação do
documento em papel timbrado do CREA,  da  Certidão de Registro. O referido documento
deve fazer parte da documentação entregue juntamente com a proposta. Caso não seja
entregue o documento a empresa será considerada inabilitada do certame licitatório.

7.4.3) Deverão  os  profissionais  responsáveis  comprovarem  experiência  através  de
documento  original,  em papel  timbrado,  referente  à  Certidão  de  Acervo  Técnico  (CAT),
emitido pelo CREA, o qual, conterá a execução de reformas e serviços com características
similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitação, desconsiderando-se reformas e serviços inferiores.

7.4.4) A comprovação da capacidade técnico-profissional dos responsáveis técnicos para
executar  o objeto,  deve ser  fornecida  por  pessoa jurídica  de direito  público  ou privado,
devidamente  registrado  no  CREA,  e  que  comprove  terem  os  responsáveis  técnicos
executados,  satisfatoriamente,  reformas  e  serviços  de  características  semelhantes  e  de
complexidade tecnológica e operacional ao objeto licitado.

7.4.5) Devem os profissionais responsáveis, providenciarem as respectivas Anotações de
Responsabilidade Técnica (ART) referentes ao objeto licitado, à disposição da PMPE, no
local da reforma, bem como deverá ser observado o item 15.1 deste projeto básico.

7.4.6) O(s)  engenheiro(s)  responsável(is)  pelo  empreendimento  deverá(ão)  estar(em)
presente(s), durante todo transcorrer da reforma.



7.4.7) O profissional apresentado deverá participar da execução dos serviços, podendo ser
substituído,  nos  termos do artigo 30,  §10,  da  Lei  n° 8.666,  de 1993,  por profissional  de
experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja objeto de anuência  do
Contratante.

8) DA   FORMALIZAÇÃO DO   CONTRATO   ADMINISTRATIVO E AUTORIZAÇÃO DE   
EXECUÇÃO DO         SERVIÇO  

8) A vigência da autorização de execução de serviço e/ou contrato ocorrerá com vistas aos
encargos futuros previstos para a empresa  CONTRATADA,  observada a garantia técnica
estabelecida.

8.2) Após convocação pela PMPE para retirada da autorização  de  execução de serviço
e/ou assinatura do contrato administrativo pela empresa fornecedora, esta terá o prazo de
até 03 (três) dias úteis para retirar ou assinar.

8.3) Para recebimento da autorização de execução de serviço ou assinatura do contrato,
será exigida a comprovação das condições de habilitação estabelecidas no edital as quais
deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência da contratação.

9) DA   VIGÊNCIA DO     CONTRATO      

9.1) A vigência da contratação terá início a contar do recebimento por parte da 
CONTRATADA da Ordem de Serviço emitida pela Contratante, e será composta pelos 
seguintes prazos:

a) Prazo de execução da reforma - a CONTRATADA deverá executar o serviço no prazo 
de até 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de seu início descrito na Ordem de 
Serviço por ela recebida e emitida pela Contratante.

b) Prazo de recebimento do serviço contratado – executados os serviços, o objeto 
contratual será recebido no prazo de até 142 (cento e quarenta e dois) dias, conforme 
previsão constante no Item “15” deste projeto básico.

9.2) Qualquer paralisação dos serviços ao longo da execução contratual deve ser feita por 
escrito e com sua motivação, possibilitando suspensão dos prazos supraindicados.
Quando da retomada dos serviços, há de se emitir uma nova ordem de serviço para 
retomada dos prazos.

10) DAS CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DO OBJETO, OBRIGAÇÕES E 
RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA

Além de outras estipulações constantes deste projeto básico e/ou legislação vigente, 
compete à empresa CONTRATADA:



10.1) Manter,  durante  toda  a  vigência  da  contratação,  em  compatibilidade  com  as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

10.2) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
por sua culpa ou dolo, na forma da lei, durante o prazo de vigência da contratação.

10.3) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
além  do  seguro  de  acidentes  do  trabalho,  resultantes  da  execução  do  contrato
administrativo, que não terá qualquer vínculo empregatício com a PMPE.

10.4) Responsabilizar-se  por  quaisquer  acidentes  que  venham  a  ser  vítimas  os  seus
empregados  ou  preposto  quando  em  serviço,  por  tudo  quanto  às  leis  trabalhistas  e
previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das atividades.

10.5) Não veicular,  em nenhuma hipótese,  publicidade acerca do objeto contratado pela
PMPE, sem autorização prévia e expressa.

10.6) Entregar  o  objeto  em  conformidades  qualitativas,  quantitativas  e  no  prazo
estabelecido.

10.7) Colocar  à  disposição  da  PMPE  todos  os  meios  necessários  à  comprovação  da
qualidade e quantidade dos insumos e serviços previstos ao objeto, permitindo a verificação
de sua conformidade com o projeto básico.

10.8) A execução do objeto da reforma constante deste projeto básico, cabendo a mesma
fornecer todo material,  toda mão de obra e todos os equipamentos necessários a fiel  e
perfeita execução dos serviços.

10.9) O pagamento de impostos,  taxas e outras obrigações financeiras  que,  porventura,
venham a incidir sobre a execução do objeto.

10.10) A CONTRATADA deverá manter, no escritório do canteiro de obra, os seguintes 
documentos:
10.10.1) Cópia dos projetos, detalhes e especificações.
10.10.2) Cópia da planilha orçamentária contratada.
10.10.3) Cópia do cronograma físico-financeiro. 
10.10.4) Cópia do contrato.10.10.5) Diário de obra. 
10.10.6) Cópia da ART de execução dos serviços.

10.11) O cumprimento rigoroso das determinações contidas nas normas de segurança e
saúde do trabalhador, conforme legislação vigente. Corre por conta exclusiva da contratada,
a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho ocorridos durante a execução da
reforma.

10.12) O  fornecimento  complementar  de  serviços  e  materiais  indispensáveis  à  plena
execução do objeto, mesmo quando não expressamente indicados nas especificações das
mesmas, mediante parecer ou exigência do fiscal do contrato.

10.13) As medidas de segurança e vigilância do local da reforma, até a data da entrega 
definitiva do objeto.



10.14) A execução dos serviços, bem como os materiais a serem empregados, deverão ser
novos e comprovadamente  de  primeira qualidade, devendo atender ao exigido no projeto
executivo, na presente especificação, no conteúdo da planilha de orçamento,  nas  Ordens
de  Serviço  expedidas  pelo  fiscal  do  contrato  e,  nos  casos  omissos,  nas  normas  e
especificações da ABNT e dos fabricantes dos materiais.

10.15) Para  a  perfeita  execução  e  completo  acabamento  das  reformas  e  serviços,  a
CONTRATADA  se  obriga,  sob  as  responsabilidades  legais  vigentes,  a  prestar  toda  a
assistência técnica e administrativa necessárias para imprimir andamento conveniente aos
trabalhos.

10.16) Toda  e  qualquer  modificação  para  alteração  do  projeto  ou  para  substituição  de
materiais  especificados  por  similares,  acréscimos/supressões,  apresentada  pela
CONTRATADA, deverá  ser  encaminhada  antecipadamente  ao  fiscal  do  contrato  para
deliberação junto aos escalões competentes da PMPE.

10.17) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir 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 materiais empregados.

10.18) Deverá  existir,  obrigatoriamente  e,  de  responsabilidade  da  CONTRATADA, no
escritório da reforma, um livro intitulado “diário de obra” ou “livro de ocorrências”.

10.18.1) Nenhum trabalho poderá ser iniciado sem que exista na obra o diário de obra ou
livro de ocorrências.

10.18.2) Fica a cargo da CONTRATADA a guarda do diário de obra ou livro de ocorrências
na obra, em lugar de fácil acesso ao fiscal do contrato, durante todo o período da reforma,
bem como reposição em caso de término do livro.

10.18.3) O livro intitulado “diário de obra” deve possuir um mínimo de 50 (cinquenta) folhas
fixas  numeradas  e  sequenciadas,  fornecido  pela  CONTRATADA, intercaladas  de,  pelo
menos, 01 (uma) folha serrilhada, que se destina aos relatórios de fiscalização, anotações,
modificações e qualquer tipo de solicitação tanto do fiscal como da CONTRATADA. Deve ser
em  03  (três)  vias  destacáveis,  onde:  01  (uma)  será  destinada  ao  fiscal;  a  outra,  à
CONTRATADA, e, a terceira via, permanecerá no escritório da obra.

10.18.4) No diário  de  obra ou livro de ocorrências serão registrados pelo fiscal e/ou pela
CONTRATADA, o andamento e as ocorrências notáveis da reforma, as Ordens de Serviços,
observações diversas e nele, a CONTRATANTE,  dará respostas à CONTRATADA ou, fará
comentários  e,  a  CONTRATADA,  fará  consultas,  anotará  informações,  exigências  ou
respostas.

10.18.5) Serão obrigatoriamente registrados, pela  CONTRATADA,  no livro intitulado diário
de obra:
10.18.5.1) As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos.
10.18.5.2) As falhas nos serviços de terceiros não sujeitos a sua ingerência.
10.18.5.3) As consultas formuladas ao fiscal do contrato.
10.18.5.4) As datas de conclusão de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma 
físico-financeiro aprovado.
10.18.5.5) Os  acidentes  ocorridos  no  decurso  dos  trabalhos,  inclusive,  nominando  o
trabalhador,  o número da CTPS do mesmo, bem como qualificar  o tipo de acidente,  as
medidas  adotadas  para  evitar  nova  ocorrência  e  os  cuidados  médicos  fornecidos  ao
acidentado.



11.1) Conduzir os procedimentos de sua competênci contratual do objeto licitado.

10.18.5.6) As respostas às interpelações da fiscalização contratual.
10.18.5.7) As modificações efetuadas no decorrer da reforma.
10.18.5.8) Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

10.19) A  CONTRATADA  manterá,  em  seu  escritório  na  obra,  todo  o  planejamento  da
execução  do  objeto,  conforme  cronograma  físico-financeiro,  nos  seus  aspectos
administrativo e técnico, assinalando as etapas dos trabalhos a serem cumpridos, devendo,
inclusive, submetê-lo a aprovação prévia e/ou apreciação do fiscal do contrato.

10.20) É  a  CONTRATADA  obrigada  a  facilitar  os  trabalhos  da  fiscalização  contratual,
permitindo a fiscalização dos materiais e execução dos serviços contratados, o acesso a
todas  as  partes  da  reforma,  oficinas,  depósitos  ou  dependências  onde  se  encontram
materiais destinados à sua realização.

10.21) As  fiscalizações  executadas  pela  PMPE  não  exime  a  responsabilidade  integral,
única  e  exclusiva,  da  CONTRATADA,  para  com  objeto,  total  ou  parcialmente  recebido,
provisória ou definitivamente, nos termos da legislação vigente.

10.22) A CONTRATADA fica obrigada a retirar da obra, imediatamente após o recebimento
da solicitação correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu
que, a critério da PMPE, venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica ou que
não  esteja  utilizando  equipamentos  de  proteção  individual  adequados,  necessários  e
indispensáveis à sua atividade.

10.23) Deverá a CONTRATADA consultar  o fiscal do contrato em caso de  dúvidas quanto
à interpretação dos projetos, devendo ser mantido um estreito entendimento e relação entre
as equipes de trabalho, tendo a PMPE, através do fiscal do contrato, amplos poderes para
atuar no sentido do fiel cumprimento do contrato.

10.24) Cabe  a  CONTRATADA  toda  a  responsabilidade  pela  água  e  energia  elétrica
necessária a execução do objeto, cabendo a mesma todo e qualquer custo de implantação
e  utilização  dos  serviços,  ficando  responsável  pela  contratação  temporária  junto  às
empresas concessionárias.

10.25) O objeto será executado de acordo com os projetos específicos e especificações
constantes do presente projeto básico.

10.26) Antes  do início  da execução do objeto, a CONTRATADA deverá fornecer ao fiscal
do contrato, a  ART  de execução dos serviços,  devidamente assinada pelos profissionais
responsáveis pela execução do objeto, vinculado a empresa CONTRATADA e devidamente
quitada.

10.27) Nenhum serviço pode ser iniciado sem que haja, na obra, a instalação de todos os
itens de segurança predial e de proteção individual e coletiva previstos na legislação vigente.

10.28) Caso  durante  a  execução  do  objeto  haja  alteração  nos  projetos  que  não  altere
substancialmente, e, portanto, não os comprometendo, ao término da execução  do  objeto
licitado, a CONTRATADA deverá entregar o “as built” do projeto modificado.

11) DAS OBRIGAÇÕES DA     CONTRATANTE      

a administrativa relativo a fiscalização



11.2) Efetuar o pagamento da nota fiscal emitida pela CONTRATADA relativo ao objeto, no
prazo estimado de até 30 (trinta) dias, após a efetiva certificação pelo fiscal do contrato,
cumpridas as formalidades da medição.

11.3) Proporcionar as condições afetas a sua responsabilidade para que o fornecedor possa
cumprir as suas obrigações dentro das condições estabelecidas neste termo.

11.4) Instaurar processo administrativo para apurar os casos afetos aos descumprimentos
contratuais, adotando as medidas cabíveis e necessárias.

11.5) Efetuar os procedimentos para recebimento definitivo do  objeto  contratado, através
de comissão específica de exame e aceitação.

12) DA FISCALIZAÇÃO DO   CONTRATO      

A CONTRATADA sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita FISCALIZAÇÃO por parte da PMPE,
por  meio  do  GESTOR  DO  CONTRATO  designado  e  nomeado  mediante  portaria  para
acompanhar e fiscalizar a obra e serviços de engenharia;

13) DAS ATRIBUIÇÕES DO FISCAL DO     CONTRATO      

Caberá  ao  fiscal  do  contrato  de  posse  da  documentação  hábil  (contrato  administrativo,
autorização  de  execução  de  serviço,  proposta  comercial  da  empresa  e  instrumento
convocatório da licitação, projeto  básico e termo de especificações técnicas), acompanhar
e fiscalizar a execução do objeto contratado, devendo, dentre outras medidas:

13.1) Manter permanente contato com a empresa contratada,  inteirando-se da execução
do objeto, auxiliando no que couber, para o fiel cumprimento das prescrições contratuais.

13.2) Analisar  e  emitir  parecer  quanto  às  solicitações  para  prorrogação  do  prazo  de
execução dos contratos, conforme o caso.

13.3) Registrar  todas  as  ocorrências  relacionadas  com  a  execução  do  contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, onde
as decisões e providências que ultrapassarem a sua competência, solicitando aos escalões
competentes, em tempo hábil, a adoção das medidas convenientes.

13.4) Emitir parecer sobre a solicitação formal de aditamento contratual, se for o caso, pela
empresa contratada, com a finalidade de prorrogação de prazo, acréscimos ou supressões
financeiras.

13.5) Solicitar a autoridade competente a instauração de procedimento administrativo 
quando do descumprimento de cláusulas do contrato, em especial o inadimplemento,  
parcial ou total, de entrega, execução ou prazo, cabendo dentre outras providências:   
13.5.1) Notificar por escrito a empresa responsável pela reforma, pelo inadimplemento total 
ou parcial do objeto, para que sejam adotadas as medidas saneadoras necessárias.
13.5.2) Solicitar a autoridade competente a aplicação das penalidades previstas na 
legislação vigente, por descumprimento do pactuado contratualmente.

13.6) Auxiliar, no que couber, a comissão de exame e recebimento.



13.7) O fiscal  do  contrato deverá exercer suas atividades concernentes à fiscalização  de
forma individual devendo, em qualquer caso, deixar registrado no livro intitulado diário  de
obra o que tiver  sido deliberado.  Para tanto,  no referido livro  de  obra conterá,  além do
definido, as respectivas assinaturas, matrículas e nome legível.

13.8) O fiscal do contrato é o responsável para efetuar as medições da reforma, sendo essa 
uma atribuição essencial para:
13.8.1) Possibilitar  a certificação da nota fiscal que será encaminhada para liquidação e
pagamento pela Diretoria de Finanças da PMPE, de acordo com os boletins de medição.
13.8.2) No boletim de medição deve-se relacionar todos os serviços executados no período
de referência  do boletim  e medidos os  quantitativos efetivamente executados para instruir
o pagamento.
13.8.3)  É através do boletim de  medição que se efetua o acompanhamento da execução
do objeto sendo, portanto, peça fundamental para o controle interno da contratante, haja
vista assegurar o equilíbrio físico-financeiro da reforma.

13.9) Os contatos com o fiscal do contrato poderão ser realizados através dos telefones:
(81)3181-1334.

14) DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO     OBJETO  

14.1) O objeto  deve ter  garantia  total  contra  defeitos  de aplicação,  a  partir  da  data do
recebimento  definitivo  pela  PMPE,  pelo  prazo  mínimo  de  05  (cinco)  anos,  declarado
conforme ANEXO B.

14.2) O serviço  de  engenharia  deverá  ser  prestado  pela  CONTRATADA,  observado  as
normas técnicas específicas, com a finalidade de manter o objeto em perfeitas  condições
de uso.

14.3) Compete à empresa CONTRATADA arcar  com todas as despesas relacionadas com
a prestação da garantia, diretas  ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas, inclusive com deslocamento dos técnicos, necessárias à execução do objeto.

15) DO PRAZO, FORMA DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO         OBJETO  

15.1 - Após o recebimento da autorização de execução de serviço e/ou contrato, a empresa
vencedora  deverá  entregar  em  até  07  (sete)  dias  a  Anotação  de  Responsabilidade
Técnica  (ART)  da  reforma e  demais  documentos  previstos  no  presente  projeto  básico,
onde  neste  momento  receberá  a  ordem de  serviço  para  dar  início  a  reforma.  O objeto
deverá ser entregue em até 120 (cento e vinte) dias corridos e será recebido conforme a
seguir:
15.1.1 -  Provisoriamente  pelo  responsável  por  seu  acompanhamento  e  fiscalização,
mediante  termo  circunstanciado,  assinado  pelas  partes  em  até  15  (quinze)  dias  da
comunicação escrita da CONTRATADA.
15.1.1.1 -  A contratante  realizará  inspeção  minuciosa  de  todos  os  serviços  e  reformas
executadas,  por  meio  de  profissionais  técnicos  competentes,  acompanhados  dos
profissionais  encarregados pela  reforma,  com a finalidade de verificar  a adequação dos
serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem
necessários.
15.1.1.2 -  Após  tal  inspeção,  será  lavrado  termo  de  recebimento  provisório,  relatando
eventuais pendências verificadas e o prazo de que dispõe a CONTRATADA para saná-las.



15.1.1.3 -  Em caso  de  serem apontadas  pendências  no  referido  termo de  recebimento
provisório,  a  CONTRATADA  fica  obrigada  a  reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou
substituir, às suas expensas, no todo ou  em parte, o objeto em que se verificarem vícios,
defeitos  ou  incorreções  resultantes  da  execução  ou  materiais  empregados,  cabendo  à
fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam todas elas
devidamente sanadas.
15.1.1.4 -  Dentro  do  prazo  assinalado  no  termo  de  recebimento  provisório  e  após  o
atendimento  das  pendências  apontadas,  a  CONTRATADA  deve  realizar  comunicação
escrita  ao  contratante,  solicitando  a  realização  de  nova  vistoria,  a  fim  de  comprovar  a
adequação do objeto aos termos contratuais.
15.1.2 - Definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante  TERMO  DE  RECEBIMENTO  DEFINITIVO,  assinado  pelas  partes,   após   o
decurso do prazo de observação ou vistoria  que comprove a adequação  do objeto  aos
termos  contratuais.  Após  expedição  do  termo  em  até  120  (cento  e  vinte)  dias  da
comunicação escrita da  CONTRATADA,  e sanadas as possíveis pendências relatadas no
termo de recebimento provisório.

15.2 - Os procedimentos de recebimento definitivo consistirão em:
15.2.1 -  Verificação  da  conformidade  quantitativa  e  qualitativa  em  confrontação  às
especificações técnicas do objeto licitado.
15.2.3 - Na hipótese de o termo de recebimento provisório ser lavrado sem a indicação de
pendências, transcorrido o prazo de observação, a que se refere o art. 73, I, “b”, da Lei nº
8.666/93, será lavrado o termo de recebimento definitivo pela contratante.
15.2.4 -  Se não for lavrado o termo de recebimento definitivo ou realizada a nova vistoria,
reputar-se-á como realizado o recebimento  da reforma, desde que a  CONTRATADA tenha
comunicado o fato à Administração nos quinze dias anteriores à exaustão dos respectivos
prazos.
15.2.5 - Até a data de emissão do termo de recebimento definitivo das reformas e serviços,
a  CONTRATADA  fica  responsável  pela  guarda  do  bem  imóvel,  equipamentos,  objetos,
móveis  e  utensílios,  zelando  pelo  patrimônio  público  do  Estado,  assumindo  inteira
responsabilidade  civil,  penal  e  administrativa,  por  quaisquer  danos  e/ou  prejuízos  que
diretamente venha causar ao Estado ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo.
15.2.6 -  O  termo  de  recebimento  definitivo  não  isenta  a  CONTRATADA das
responsabilidades cominadas no art. 618 do Código Civil Brasileiro.
15.2.7 -  Por  ocasião  da  conclusão  integral  dos  serviços  contratados,  a  CONTRATADA
deverá  apresentar  ao  fiscal  da  reforma:  CD-ron  contendo  todos  os  projetos  do
empreendimento atualizados (as built),  certificados de garantias e instruções de todos os
equipamentos instalados na reforma, certificado de garantia de todos os serviços realizados
e demais documentos pertinentes.

15.3 -  Aceito definitivamente o objeto, é responsabilidade subsistente da  CONTRATADA a
estabilidade, qualidade, correção e segurança, na forma da lei.

16) DA   SUBEMPREITADA   OU     SUBCONTRATAÇÃO      

16.1) A CONTRATADA não poderá subempreitar, no seu todo, o objeto contratado, podendo
a mesma, no entanto, adjudicar parte desses a subcontratação, mantendo, contudo, sua
integral, única e exclusiva responsabilidade sobre o objeto contratado.

16.2) Caso  ocorra  a  subcontratação  nas  condições  autorizadas  pela  PMPE,  devem  os
funcionários das subempreiteiras ou firmas especializadas atenderem as exigências quanto
as medidas de segurança estabelecidas e demais especificações e exigências previstas no
contrato.



16.3) A CONTRATADA somente pode subempreitar, no máximo, o equivalente a 30% (trinta
por cento) de todo o objeto contratado.

16.4) A(s) empresa(s) a serem subcontratadas deverão estar indicadas e qualificadas pelos
licitantes  com a  descrição  dos  bens  e  serviços  a  serem fornecidos  e  seus  respectivos
valores.

16.5) No momento da habilitação, a empresa licitante deverá apresentar a documentação
exigida  no  edital,  inclusive  a  regularidade  fiscal  e  trabalhista  da(s)  empresa(s)
subcontratada(s), bem como durante a vigência contratual, sob pena de rescisão, aplicando-
se o prazo para regularização de dois dias úteis, prorrogável por igual período.

16.6) A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo máximo
de 05  (cinco)  dias,  na  hipótese  de  extinção  da  subcontratação,  mantendo  o  percentual
originalmente  subcontratado  até  a  sua  execução  total,  notificando  o  órgão  ou  entidade
contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis,  ou demonstrar a
inviabilidade  da  substituição,  em  que  ficará  responsável  pela  execução  da  parcela
originalmente subcontratada.

16.7) A  empresa  contratada  responsabiliza-se  pela  padronização,  compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação.

16.8) No  contrato firmado com a licitante  vencedora constará  a empresa subcontratada
vinculada  aos  serviços  acessórios  a  ela  destinados  no  edital,  a  qual  responderá
solidariamente pela parte que lhe cabe.

17) DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES         ADMINISTRATIVAS      

17.1) A recusa injustificada da proponente em realizar a assinatura do instrumento 
contratual ou retirada do instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 
contratante, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se a 
multa de 3% (três por cento) sobre o valor estimado total da licitação, sem prejuízo das 
demais penalidades previstas legalmente.
17.2) Pela inexecução total ou parcial do serviço, ou pelo atraso injustificado da 
execução, garantida a ampla defesa e recurso no prazo legal, a administração poderá,  
nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
penalidades:
17.2.1) ADVERTÊNCIA;
17.2.2) MULTA, nos seguintes termos:

a) Pelo atraso no serviço executado, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por 
cento) do valor do referido serviço, por dia decorrido;
b) Pela recusa em executar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento 
do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do serviço;
c) Pela demora em corrigir falhas do serviço executado, a contar do segundo dia da 
data da notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, 
por dia decorrido;
d) Pela recusa da Contratada em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-
se como recusa o serviço não efetivado  nos cinco dias que se seguirem à data da 
rejeição: 10% (dez por cento) do valor do serviço rejeitado.



17.2.3) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, por prazo não superior a 2 
(dois) anos; entre outras, nas hipóteses:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;
b) Ensejar retardamento da execução de seu objeto,
c) Não mantiver a proposta,
d) Falhar na execução do contrato,
e) Reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido ou omissão de 
providências para reparação de erros..

17.2.4) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o  contratado  ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes 
e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior, entre outras 
condutas, e em especial quando:

a) Apresentar documentação falsa;
b) Comportar-se de modo inidôneo;
c) Cometer fraude fiscal;
d) Fizer declaração falsa;
e) Fraudar na execução do contrato.

17.3) Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo;

17.4) Pelo descumprimento de legislação, de regra constante de ato convocatório ou de 
cláusula contratual e prática de atos ilícitos, a Administração deflagrará Processo 
Administrativo de Aplicação de Penalidade – PAAP, de acordo com Decreto nº. 42.191, de 
1º de outubro de 2015, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

17.5) As multas estabelecidas no instrumento convocatório ou no contrato podem ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente com outras sanções, não ultrapassando o limite de 
10% do valor contratado por cada fato.

17.6) A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do 
pagamento a ser efetuado ao contratado, inclusive antes da execução da garantia 
contratual, quando esta não for prestada sob a forma de caução em dinheiro.

17.7) Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da multa, a 
diferença será descontada da garantia contratual.

17.8) Caso a faculdade prevista no subitem “17.6” não tenha sido exercida e verificada a 
insuficiência da garantia para satisfação integral da multa, o saldo remanescente será 
descontado de pagamentos devidos ao contratado.

17.9) Após esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados nos 
subitens “17.7” e “17.8”, o contratado será notificado para recolher a importância devida 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicação oficial.

17.10) Decorrido o prazo previsto no subitem “17.9”, o contratante encaminhará a multa 
para cobrança judicial.

17.11) Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da 
multa, esta deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 (dez)  dias úteis,   
a contar da solicitação do contratante.

17.12) A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, 
efetuar a retenção cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento 
administrativo.



17.13) O recolhimento da (s) multa (s) não eximirá a contratada da responsabilidade por 
perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

18) DAS CONSIDERAÇÕES         FINAIS  

18.1) Para a execução da reforma, a licitante  CONTRATADA  deverá ter  em  seu quadro
permanente Engenheiro  Civil  e  mestre encarregado geral,  com  experiência  dentro de
suas  particularidades  em  serviços  preliminares,  alvenarias,  coberturas  e
impermeabilizações,  esquadrias,  revestimentos,  forros,  pisos,  pintura,  instalações
elétricas,  devidamente  comprovada  por  currículo,  bem  como  os  demais  profissionais
necessários  ao  desenvolvimento  dos  serviços  contratados,  assim como os  profissionais
previstos em leis pertinentes.

18.2) Para  a  perfeita  execução  e  completo  acabamento  da  reforma,  a  licitante
CONTRATADA  se  obriga,  sob  as  responsabilidades  legais  vigentes,  a  prestar  toda
assistência técnica e administrativa necessárias para imprimir um andamento conveniente
aos trabalhos.

18.3) Caberá  à  licitante  CONTRATADA  fornecer  e  conservar  os  equipamentos  e  o
ferramental necessário, contratar mão de obra idônea, de modo a reunir permanentemente
em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, que
assegurem  um  desenvolvimento  satisfatório  aos  serviços,  bem como obter  os  materiais
necessários,  com  a  antecedência  adequada  e  em  quantidades  suficientes,  para  sua
conclusão, no prazo fixado.

18.4) A licitante CONTRATADA obriga-se a exercer meticulosa coordenação e controle dos
materiais e dos serviços contratados, facultando à fiscalização da PMPE o acesso a todas
as partes da  reforma de Engenharia objeto do  presente projeto básico. Obriga-se também
a  facilitar  a  fiscalização  em  oficinas,  depósitos,  armazéns  ou  dependências  onde  se
encontrem materiais destinados ao serviço contratado.

18.5) A  licitante  CONTRATADA obriga-se  a  iniciar  qualquer  correção  exigida  pela
fiscalização da PMPE, dentro  de  48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da
exigência, correndo por exclusiva conta da licitante as despesas decorrentes.

18.6) À fiscalização da PMPE é assegurado o direito de ordenar a suspensão dos trabalhos,
no caso de não ser atendida, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da
notificação  correspondente,  qualquer  reclamação  sobre  direito  essencial  em  serviço
executado ou material posto na reforma, sem prejuízo das penalidades  a que ficar  sujeita
a licitante CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer indenização.

19) DO         REAJUSTE  

20.1) O contrato somente será reajustado após 12 (doze) meses da data do orçamento que
originou a licitação, de acordo com a variação do Índice Nacional de Custo de Construção
(INCC)  fornecido  pela  Fundação  Getúlio  Vargas  -  FGV,  para  os  contratos  de  obras   e
serviços  de  Engenharia,  nos  termos  da  Lei  Estadual  nº  12.525/03,  alterada  pela  Lei
15.834/16 e da Lei Estadual nº 12.932/05, de acordo com a fórmula abaixo:



R= I1-10 x V 
10

ONDE:

R = Reajuste.
I1 = Índice do mês do aniversário do orçamento da licitação.
I0 = Índice do mês de apresentação do orçamento da licitação. 
V = Valor da proposta.

20.2) Na hipótese de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, não incidirá 
reajuste sobre o período correspondente.

20) DOS ANEXOS DO PROJETO         BÁSICO  

Integram o presente projeto básico os seguintes anexos:

ANEXO A – TERMO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS E ESPECÍFICAS

ANEXO B e B.1 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E COMPOSIÇÃO DA PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA

ANEXO C – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA

ANEXO D – MEMÓRIA DE CÁLCULO DO SERVIÇO

ANEXO E – PLANTAS ARQUITETÔNICAS EM MEIO DIGITAL (MÍDIA)

Recife/PE, em 17 de dezembro de 2020.

                                                                                                 _

RODEMARCK MELO DOS SANTOS – 2° SGT PM – 910.527-1

Engenheiro Civil – CREA-PE Nº 1817802968

Seção de Engenharia e Arquitetura

LUIS CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA – Major PM

Arquitetura e Urbanismo

Chefe da Seção de Engenharia e Arquitetura



ANEXO   A   – TERMO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS E ESPECÍFICAS

TERMO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1) CADERNO DE ENCARGOS

O presente memorial  descritivo e especificações técnicas têm por finalidade subsidiar  as
empresas concorrentes na elaboração dos orçamentos, bem como descrever e especificar
de forma clara os serviços a serem executados na reforma de recuperação do Centro de
Treinamento Tético da Polícia Militar de Pernambuco

2) TERMO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS 

2.1) GENERALIDADES

O Projeto de recuperação e reformas das salas de aulas, auditório, monitória, dojo, 
corredores e alojamento feminino das instalações do CTT da Polícia Militar de Pernambuco 
compreende serviços preliminares, carga e transporte manual e mecânico, coberturas, 
esquadrias e portas, revestimentos, forros, pisos, pintura, instalações elétricas, 
instalações hidrossanitárias e limpeza.

2.2) MEMORIAL DESCRITIVO

2.2.1) REMOÇÕES / CARGA E DESCARGA

–A remoção do material deverá ser feita em caminhão basculante, distância dos materiais 
transportados 30 (trinta) quilômetros, inclusive carga manual e descarga mecânica.

–No transporte de materiais, é proibida a circulação ou permanência de pessoas sob a área 
de movimentação da carga sendo, a mesma, isolada e sinalizada.

–Os acessos da reforma devem estar desimpedidos, possibilitando a movimentação dos 
equipamentos de guindar e transportar.

–Antes dos serviços, os equipamentos de guindar e transportar devem ser vistoriados por
trabalhador qualificado, com relação à capacidade de carga e descarga, altura de elevação
e estado geral do equipamento.

–Todas as manobras de movimentação  devem  ser executadas por  trabalhador qualificado 
e por meio de código de sinais convencionados.

–Devem ser tomadas precauções especiais quando da movimentação de máquinas e 
equipamentos próximos a redes elétricas.



–O levantamento manual ou semi-mecanizado de cargas deve ser executado de forma que
o esforço físico realizado pelo trabalhador seja compatível com sua capacidade de força,
conforme a Norma Regulamentadora 17 (NR 17 – Ergonomia), do Ministério do Trabalho.

–Os equipamentos de transportes de materiais devem possuir dispositivos que impeçam a
descarga acidental do material transportado.

–Deverá a CONTRATADA obedecer aos requisitos e exigências pertinentes à legislação de
segurança  do  trabalho  concernente  aos  trabalhadores,  assim  como  de  terceiros
circunvizinhos às áreas próximas.
-As demolições,  retiradas e  remoções serão medidas conforme unidades constantes  na
planilha orçamentária. Para remoção de metralha, entulho e terra serão acrescidos de 30%
sobre o volume retirado devido ao empolamento.

2.2.2) COBERTURAS

–A execução dos referidos serviços devem ser procedidos atendendo as melhores técnicas
possíveis de Engenharia,  obedecendo rigorosamente o contido nas NBRs 7581/82, NBR
7196/82, NBR 7190/82, NBR 9600 e demais normas técnicas pertinentes.

–Para telhas de fibrocimento e cumeeiras, referência especial com relação a recobrimentos
e recortes, fixação e colocação dos parafusos apropriados especificamente para este fim,
grampos e arruelas,  colocação de massa de vedação nas arruelas,  realização dos furos
(parte superior da onda), rufos nos encontros de parede com telhado, etc.

–Nas  calhas de águas pluviais,  alguns aspectos devem ser levados em consideração,
devendo  serem mantidas INTEGRALMENTE as características do  material existente
a ser substituído, tais como seção, desenvolvimento, espessura do alumínio, inclinação,
declividade, diâmetro e localização dos tubos de queda de águas pluviais, estanqueidade
da união dos tubos de queda com as calhas, desobstrução destes tubos de queda,...

–As telhas de fibrocimento devem ser estocadas em terreno plano e firme, o mais próximo
possível do local onde serão utilizadas.

–É possível o empilhamento de até no máximo 100 (cem) telhas horizontalmente, desde
que  assentadas  em calços  adequados,  enquanto  que  verticalmente  até  300  (trezentas)
telhas podem ser empilhadas respeitando alguns critérios como ângulo de inclinação de 5º
com a vertical, com apoio horizontal em sarrafos.

–Nas instalações da cobertura, os montadores não devem pisar diretamente nas telhas e
sim utilizar tábuas apoiadas nas terças e outras tábuas apoiadas perpendicularmente nas
anteriores, de modo a obter uma distribuição adequada dos esforços.

–O engaste da calha na alvenaria deve ser procedido de forma tal a evitar aberturas que
permitam a passagem de águas pluviais pela alvenaria, onde após a colocação da calha e
antes da colocação das telhas  novas serão feitos testes  preliminares  para garantir  esta
situação.

–As cumeeiras em fibrocimento deverão ter dimensões 1,10m x 0,60m x 0,006m.



–Os parafusos a serem utilizados na fixação de todas as telhas de fibrocimento deverá ser
o parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16 " x 250 mm, para fixação de
telha em madeira, com conjunto arruelas de vedação 5/16" para telha fibrocimento (uma
arruela metálica e uma arruela pvc - cônicas) .

–As telhas devem ser rigorosamente novas. As que apresentarem defeitos e falhas serão
definitivamente inutilizadas.

–Salvo indicação em contrário, o telhamento obedecerá a recomendação do fabricante.

2.2.3) ALVENARIA DE VEDAÇÃO, ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO E CERÂMICA

–Equipamentos de esquadro, fio de prumo, nível bolha, colher e linha de pedreiro, broxa,
régua  de  alumínio,  desempenadeira,  nível  de  mangueira,  gabarito  de  junta,  devem ser
rigorosa e criteriosamente utilizados e aplicados.

–Todas as alvenarias deverão ser executadas com tijolos de fabricação mecânica de 1ª
qualidade,  ou seja,  não poderão  apresentar  trincaduras  ou outros  defeitos  que possam
comprometer sua resistência e durabilidade, e obedecerão à norma NBR 15270.

–O revestimento deverá ser procedido com o uso de taliscas e guias mestras verticais,
garantindo o alinhamento e a regularização deste revestimento.

–O traço da argamassa deverá ser medido em volume, utilizando-se recipientes de forma
geométrica regular, sem deformações. Os materiais e quantidades (traço) serão indicados
de acordo com a finalidade de emprego da argamassa.

–A  superfície  comprometida  antes  de  qualquer  revestimento  receberá  um  chapisco
constituído de argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:3, lançado a colher,
com força suficiente a permitir uma perfeita aderência ao substrato em camada homogênea
áspera, e de modo a recobrir toda a superfície a ser revestida.

–A argamassa deverá ser preparada manualmente, o que deverá ser feito cuidadosamente
em estrados limpos e estanques.

–Deverão ser preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades do 
serviço a executar diariamente, de maneira a evitar a pega e o endurecimento antes de 
sua aplicação.

–Serão rejeitadas e terão os seus empregos vedados, as argamassas que apresentarem
vestígios  de  pega  ou  endurecimento,  não  sendo  permitido  tornar  a  amassá-las,  e,  em
consequência, reutilizá-las.

–A argamassa retirada ou caída das alvenarias ou revestimento não poderá ser novamente 
usada.



–Após a aplicação da massa, que deverá, em princípio, ser feita a colher, a superfície será
regularizada com régua de alumínio e acabada com desempoladeira.

–Os emboços serão comprimidos fortemente contra as superfícies, ficando com  
paramentos ásperos ou entrecortados por sulcos.

–As cerâmicas somente serão aplicados após completa pega e endurecimento do emboço.

–As superfícies revestidas, dadas como prontas, deverão apresentar paramentos planos,
aprumados,  lisos,  alinhados,  nivelados,  desempenados  arestas  e  cantos  perfeitamente
alinhados e em concordâncias perfeitas e serem isentas de rachaduras, falhas, depressões
e quaisquer outros defeitos, ou deformações, não sendo aceitas ondulações, depressões
ou saliências superiores a 1 milímetro.

–O  revestimento  com  peças  cerâmicas  em  paredes  deverá  ser  de  primeira  qualidade,
material tipo A, devendo conter as mesmas características (cor, formato, dimensões) das
peças  já  existentes  nos  respectivos  locais,  perfeitamente  “esquadrejados”  e  isentos  de
fissuras,  trincaduras,  falhas  e  defeitos de fabricação,  obedecendo  às  especificações  da
ABNT.

–A  cerâmica  deverá  ser  assentada  sobre  o  emboço  com  argamassa  pré-fabricada  e
rejuntados com argamassa pré-fabricada para rejunte, removendo-se o excesso.

–O revestimento cerâmico deverá ser executado no sentido ascendente, partindo do nível
do piso até a altura determinada no projeto, e partindo dos vãos abertos e das esquadrias
para os cantos das paredes.

–O emprego da argamassa deverá ocorrer, no máximo, até 2 horas após o seu preparo, 
sendo vedada nova adição de água ou de outros produtos.

–A  argamassa  será  estendida  com o  lado  liso  de  uma desempenadeira  de  aço,  numa
camada uniforme, de 3 a 4mm, sobre o emboço.

–Com o lado denteado da desempenadeira de  aço, formam-se cordões  que  possibilitarão
o nivelamento das cerâmicas.

–Após o tempo técnico necessário, executa-se o rejuntamento, empregando-se argamassa
para rejuntamento.

–Com um pano úmido retira-se o excesso da pasta, concluindo-se a limpeza com um pano
seco.

–O número de fiadas deverá ser tal, de modo a evitar o  corte horizontal das peças, sendo
a diferença compensada, uniformemente, na largura das juntas.

–Os cortes e demais encontros deverão ser executados dentro da máxima perfeição 
possível, não sendo admissíveis emendas ou rachaduras.

–O  recorte  das  pedras  deverá  ser  feito  cuidadosamente  de  modo  a  evitar  fissuras,
trincaduras  ou  irregularidades  na  superfície  das  mesmas,  devendo  as  partes  cortadas
ficarem voltadas para o canto das paredes.



–Decorridos três dias após o término do serviço, será verificada a perfeição da colocação,
percutindo-se as peças e substituindo-se àquelas que denotem pouca aderência.

–As  peças  cerâmicas  deverão  se  apresentar  destorcidas  e  niveladas,  devendo  ser
rejeitadas as que apresentarem trincaduras oriundas do assentamento ou corte, bem como
as que forem irregularmente aparadas ou que apresentarem emendas.

–A superfície  acabada deverá apresentar  paramentos perfeitamente planos,  aprumados,
alinhados e nivelados, arestas vivas, concordâncias certas, superfície plana,  sem falhas,
depressões, ressaltos entre peças, com as juntas perfeitamente alinhadas e sem quaisquer
defeitos.

–As  peças  cerâmicas/azulejo  deverão  ser  assentadas  por  profissional  especializado  e
serem executadas de acordo com as normas de execução e segurança do trabalho.
-  Todo e qualquer serviço descrito neste Projeto Básico deverá atender às exigências das
normas regulamentadoras para cada tipo de execução bem como as normas relacionadas
a segurança do trabalho.

2.2.5) PINTURA

–A pintura consistirá na aplicação de uma ou mais tintas sobre base, aplicadas por pincel,
rolo, pistola ou outro processo qualquer, visando proteger e decorar as superfícies.

–Na execução das pinturas serão exigidas as seguintes características: recobrimento 
uniforme da base, ausência de escorrimento, ausência de fissuras, trincas, bolhas e 
pulverulência, prevenção contra o desenvolvimento de organismos biológicos, possuir 
estabilidade química em relação à base, de modo a evitar o aparecimento de 
eflorescências, saponificação e descolamento decorrentes da alcalinidade da base, 
resistência mecânica suficiente aos impactos normais de usuários, resistir aos esforços 
mecânicos de lavagem, resistir à ação das intempéries,...

–Antes do início da pintura deve-se proceder a uma cuidadosa observação do estado das
superfícies de modo a permitir uma perfeita aderência da película de pintura, para tanto, 
toda e qualquer superfície a ser pintada, deverá estar limpa, seca e livre de quaisquer 
contaminações, tais como: óleos, materiais graxos, poeiras, etc.

–Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a demão anterior estiver 

completamente seca, observando-se um intervalo mínimo de 24 horas entre as 

demãos, ou de acordo com as instruções do fabricante. –As pinturas em esmalte 

sintético devem ser aplicadas conforme instruções do fabricante e respectiva 

especificação, de modo a proporcionar melhor acabamento final à superfície.



-  A  pintura  deverá  ser  executada  de  acordo  com  as  normas  técnicas  de  execução  e

segurança do trabalho.

2.2.6) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

–A execução das instalações elétricas obedecerá rigorosamente às normas brasileiras da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): NBR - 5410;  NB - 22;  PNB -  57;  EB -
59; NB - 79; PNB - 158; PNB - 165; EB - 11; EB - 187; EB - 12; EB - 81; EB - 83; e a
legislação que rege o assunto e as normas da CELPE, às orientações do fiscal do contrato.

–A  execução  das  instalações  elétricas  obedecerá  à  melhor  técnica  para  que  venham
preencher  satisfatoriamente  as  condições  de  utilização,  eficiência  e  durabilidade,  as
disposições específicas e às orientações do fiscal do contrato (quando for o caso).

–A execução das instalações elétricas só poderá ser feita por profissionais devidamente
habilitados e especializados e capacitados e de acordo com a boa técnica, fato que não
eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por algum problema no funcionamento das
mesmas.

–Sempre que solicitado pelo fiscal do contrato deverá, a CONTRATADA, fornecer amostras
do material  que irá ser empregado, como também ensaios de resistência,  isolamento, e
condutibilidade, assim como outros esclarecimentos que forem pedidos.

–Todos os materiais utilizados serão de boa qualidade, aptos ao fim a que se destinam, 
podendo o fiscal do contrato rejeitar aqueles que não sejam considerados satisfatórios.

2.2.7) LIMPEZA

–Será  removido  todo  entulho  do  terreno,  sendo  cuidadosamente  limpos  e  varridos  os
acessos.

–Todas  as pavimentações,  revestimentos,  cimentados,  ladrilhos,  pedras,  azulejos,  vidros,
aparelhos, sanitários, etc., serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a
não danificar outras partes da reforma por estes serviços de limpeza.

–Serão  removidos  quaisquer  detritos  ou  salpicos  de  argamassa  endurecidas   das
superfícies.
–Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos.

–Os metais e ferragens serão entregues sem vestígios de tintas e arranhões.

–Durante todo o decorrer da reforma, assim como, no seu final, é de responsabilidade e
custos  exclusivos  da CONTRATADA,  e  sem nenhum ônus para  a  PMPE,  a  reforma,  a
conservação e a limpeza das instalações da reforma, assim como a limpeza periódica, a



remoção de entulhos que venham a acumular no canteiro de obra, a limpeza de manchas,
salpicos de argamassa, resíduos de tintas, etc., em todas as áreas de trabalho.

–O recebimento definitivo só se dará após sanadas todas as falhas apontadas pela 
FISCALIZAÇÃO.

2.2.8) PLACA DE REFORMA – EXTERNA

– Placa  pintada  com  esmalte  sintético  na  cor  azul  com  dimensionamento  de  2,00  m
(comprimento) x 2,00 m (altura), caso use chapa de zinco. Sendo placa galvanizada usar
tinta automotiva na cor azul.
– Título da placa em azul – Observar figura do anexo I.
– Subtítulo da reforma em preto – Observar figura do anexo I.
– Valor da reforma e prazo de execução em preto – Observar figura do anexo I.
– Nome da Secretaria ou Órgão na assinatura em azul – Observar figura do anexo I.
– Cores: Referência esmalte sintético Coralit (Coral) ou similar: 

Vermelho da linha – 350 vermelho
Azul – 164 – Azul Del Rey 
Amarelo – 500 amarelo 
Verde – 651 Verde folha 
Branco – Branco Duralac

– Cores: Referência tinta automotiva:
Vermelho da linha – Vermelho cereja 76 GM 
Azul – Azul Arara 73 VW
Amarelo – Amarelo Imperial 75 VW 
Verde – Verde rústico 73 VW 
Branco – Branco

– Antes  de  serem  pintadas,  as  placas  deverão  ser  revestidas  com  Galvit  ou  produto
equivalente.
– Placa em chapa de zinco ou chapa galvanizada fixada em barrotes de madeira de 3” x 2”
e 3” x 3” com prego 2.1/2” x 10, quando em cavaletes e com parafusos quando for fixada
em parede.

3) TERMO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS

3.1) INSTALAÇÕES

3.1.1) ESCRITÓRIO / BARRACÃO

3.1.1.1) A Polícia  Militar  disponibilizará  um  local  apropriado  para  abrigar  ferramentas  e
materiais  necessários ao bom andamento dos serviços e ao funcionamento da reforma,
bem como o  escritório  da administração  da  obra,  além  de  instalações  sanitárias  e   de
energia elétrica para atender ao quadro de pessoal da CONTRATADA alocado na obra.



Estas instalações deverão obedecer às Normas do Ministério do Trabalho (Portaria nº 3.214
do  Ministério  do  Trabalho)  e,  em  especial,  a  Norma  Regulamentadora  18  (NR  18  –
Condições  e  Meio  Ambiente  de  Trabalho  na  Indústria  da  Construção)  do  Ministério  do
Trabalho.

3.1.1.2) A  CONTRATADA  se  obriga  a  manter,  no  escritório  da  obra,  além  do  livro  de
ocorrência,  um  conjunto  de  plantas  dos  projetos  específicos,  a  planilha  orçamentária,
especificações  técnicas,  cronograma  da  reforma,  memorial  de  cálculo,  além  de  outras
julgadas cabíveis e necessárias a fim de permitir uma perfeita análise e acompanhamento
por parte do fiscal do contrato.

3.1.1.3) As áreas de vivência devem ser mantidas permanentemente em perfeito estado de
conservação, higiene e limpeza.

3.2) CANTEIRO DA OBRA

3.2.1) Correrão,  exclusivamente  por  conta  da  CONTRATADA,  todas  as  despesas  com
relação à construção, manutenção e administração do canteiro de obra.
3.2.2) A  CONTRATADA  deverá  retirar  e  remover,  exclusivamente  às  suas  expensas,
durante  o  decorrer  da  reforma  todo  o  entulho  e  restos  de  material  de  construção,
propiciando ao local da obra uma limpeza periódica e organização.
3.2.3) A  CONTRATADA  confeccionará,  fixará  e  conservará,  sob  as  suas  expensas
exclusivas e em local a ser indicado pelo fiscal do contrato a placa da reforma obedecendo
ao  modelo  que  será  descrito  no  ANEXO  I  desse  instrumento.  A  placa  da  reforma
permanecerá no local até a sua inauguração. Após este acontecimento, a  CONTRATADA
deverá retirá-la, sob suas custas exclusivas.
3.2.4) A  CONTRATADA  deve realizar a limpeza da área onde será executada a reforma,
retirar o material orgânico existente, se for o caso, e a remoção de material rasteiro, detritos,
entulhos, etc.
3.2.5) Todo  entulho (bota-fora) deve ser acondicionado em container e transportado para
locais indicados pelo órgão público competente. É de exclusiva responsabilidade e  custo
da CONTRATADA o local para onde serão transportados os entulhos.

3.3) MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

3.3.1) Caberá à CONTRATADA:
3.3.1.1) O fornecimento de materiais necessários e em quantidades suficientes.
3.3.1.2) Fornecer e conservar equipamento mecânico e o ferramental necessário ao perfeito
andamento e desenvolvimento da reforma e serviço.
3.3.1.3) Disponibilizar  mão-de-obra idônea,  capacitada e habilitada,  de modo a reunir
permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e
encarregados,  que assegurem o progresso satisfatório  da  obra e serviço, visando a sua
conclusão no prazo fixado em contrato.

3.3.2) As  amostras  de  materiais  aprovados  pelo  fiscal  do  contrato,  depois  de
convenientemente  autenticados  por  este  e  pela  CONTRATADA,  deverão  ser
cuidadosamente  conservadas  no  canteiro  de  obra  até  o  fim  dos  trabalhos,  de  forma a
facultar,  a  qualquer  tempo,  a  verificação  de sua perfeita  correspondência  aos materiais
fornecidos ou já empregados.



3.3.3) Todos  os materiais  a serem empregados deverão ser de primeira qualidade,  sem
defeitos  de  fabricação,  para  garantir  a  perfeita  execução  da  reforma  e  serviço  ora
contratados. Só poderão ser utilizados após aprovados, por escrito, pelo fiscal do contrato,
que fará o devido registro no diário de obra.

3.3.4) Na presente especificação deverá ficar perfeitamente claro que em todos os casos
de caracterização  de materiais ou equipamentos por determinada marca, denominação  ou
fabricação,
ficará subtendida a alternativa “ou rigorosamente similar”, a juízo do contratante.
3.3.4.1) Fica estabelecido pelo contratante o seguinte critério para as expressões “similar”
ou  “equivalente”:  entenda-se  por  analogia  total,  equivalência  ou  similaridade  entre  dois
materiais  ou  equipamentos,  se,  necessariamente,  eles  desempenharem  idêntica  função
construtiva  e  apresentarem  as  mesmas  características  exigidas  nas   especificações
técnicas pertinentes.
3.3.4.2) Caso persistam dúvidas quanto à similaridade entre materiais ou equipamentos, e,
na falta de condições para uma avaliação objetiva, serão, os Institutos Tecnológicos Oficiais
ou credenciados, através de laudos, os meios necessários e suficientes para a solução dos
impasses.
3.3.4.3) Fica aqui, desde logo, estabelecido, que as despesas decorrentes dos ensaios ou
exames em laboratório ocorrerão por conta exclusiva da  CONTRATADA,  sendo vedado,
sob qualquer  hipótese ou pretexto,  o seu repasse de qualquer  forma para o contratante
(artigo 75 da Lei nº. 8.666).
3.3.4.4) Todos os traços citados nestas especificações técnicas, quando não indicados em
contrário, deverão ser considerados em volume.
3.3.4.5) Os materiais especificados poderão ser substituídos mediante consulta prévia ao
fiscal  do  contrato,  por  outros  similares,  desde  que possuam as seguintes  condições  de
similaridade em relação ao substituído:
3.3.4.5.1) Qualidade reconhecida ou testada.
3.3.4.5.2) Equivalência técnica (tipo, função, resistência, estética e apresentação).
3.3.4.5.3) Mesma ordem de grandeza de preço.

3.3.4.6) O estudo e a aprovação, pelo fiscal do contrato, dos pedidos de substituição, só
poderão ser efetuados quando cumpridas as seguintes exigências:
3.3.4.6.1) Declaração que a substituição se fará sem ônus para a contratante.
3.3.4.6.2) Apresentação de provas das condições de similaridade,  compreendendo como
peça fundamental um laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório
tecnológico oficial e idôneo, indicado pelo fiscal do contrato. Quando julgado desnecessário
pelo fiscal do contrato o laudo poderá ser dispensado.
3.3.4.6.3) No caso de não ser mais fabricado algum material especificado e seus similares,
a  CONTRATADA  apresentará uma proposta de substituição para aprovação do fiscal  do
contrato ou, este, indicará o seu substituto.

3.3.4.7) Mesmo que a CONTRATADA tenha apresentado em sua proposta de preços o valor
do material supostamente similar ao previsto, isto não será considerado como justificativa
para a mudança da especificação.

3.3.4.8) A  CONTRATADA,  quando autorizada, por escrito, pelo fiscal do contrato, poderá
aplicar  materiais  diferentes dos previstos,  se a solidez,  estabilidade,  aspecto,  duração e
conservação da reforma não forem prejudicados e se não houver alteração, para mais, no
preço.



3.3.4.9) O fiscal do contrato poderá, sempre que assim entender, mandar proceder a ensaios
de controle de qualidade dos materiais, mormente se sobre ela haja dúvidas. Os custos com
esses ensaios serão, única e exclusivamente, da CONTRATADA.

3.3.4.10) Outros casos não previstos serão resolvidos pelo fiscal do contrato.
3.4) DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÃO

3.4.1) As especificações e os desenhos do projeto deverão ser examinados com o máximo
de cuidado pela  CONTRATADA.  As eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao
fiscal do contrato.

3.4.2) O serviço  será  executado e  deverá  estar  em estrito  acordo com os  desenhos  e
especificações  constantes  nos  projetos  específicos,  assim  como  às  recomendações
constantes  no  caderno  de  encargos.  Não  serão  consideradas  pelo  fiscal  do  contrato
quaisquer  alegações  que  a  CONTRATADA  venha  a  fazer  relativas  às  dificuldades  não
previstas pela mesma na elaboração da sua proposta.

3.4.3) Para efeito de interpretação de divergência entre os documentos contratuais, serão 
adotados os critérios a seguir, ficando estabelecido que:
3.4.3.1) Em caso de divergência entre os desenhos dos projetos específicos e estas 
especificações técnicas prevalecerão, sempre, os primeiros.
3.4.3.2) Em caso de omissão nas especificações prevalecerá, sempre, o disposto nos 
projetos específicos.
3.4.3.3) Quando houver omissão nos projetos específicos prevalecerá, sempre, o disposto 
nas especificações.
3.4.3.4) Em caso de discrepância entre o disposto nos projetos específicos e nas 
especificações prevalecerão, sempre, os primeiros.

3.4.4) As especificações técnicas só poderão ser modificadas, com autorização por escrito,
emitida pelo fiscal do contrato e, com a devida concordância, por escrito,  dos autores dos
projetos específicos.

3.4.5) Os serviços omitidos nestas especificações técnicas e/ou nos projetos específicos, 
somente serão considerados extraordinários, quando autorizados por escrito.

3.4.6) Na ocorrência de execução de obras e serviços, cujos preços unitários não houverem
sidos  contemplados  no  contrato,  esses  preços  serão  fixados  mediante  acordo  entre  as
partes, desde  que  não exceda preços de mercado, cujo  parâmetro adotado pela  PMPE
como referência é o de preços atualizados com encargos  desonerados constantes
na  Tabela  de  Preços  da  SINAPI  Agosto/2020  –  Sistema  Nacional  de  Pesquisa  de
Custos  e  Índices  da  Construção  Civil  (Estado  de   Pernambuco),   Agosto
Fevereiro/2020 – Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe, mais composições.

3.4.7) A inobservância das presentes especificações técnicas e/ou dos projetos específicos,
implica na não aceitação parcial ou total  dos  serviços pelo fiscal do contrato, devendo, a
CONTRATADA, refazer as partes recusadas sem direito a indenização.

3.5) MEDIDAS DE SEGURANÇA
3.5.1) A execução do objeto deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas 
necessárias e indispensáveis relativas à proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas



à atividade da CONTRATADA, observadas as leis de segurança em vigor, especialmente a
Lei nº. 6.514, de 22/12/1977 e Portaria nº.  3.214,  de 08/06/1978, e  suas alterações. 
3.5.2) Deverão ser observados os requisitos de segurança, entre outros, com relação a 
serviços a serem executados, como limpeza do ambiente, serviços preliminares, carga e 
transporte manual e mecânico, estrutura de concreto, alvenaria, coberturas e
impermeabilizações, esquadrias, argamassas e revestimentos, forros, pisos, pintura, 
instalações elétricas, uso de máquinas, equipamentos, trabalhos em altura com utilização  
de materiais como andaimes, diagonais, guarda-corpo, escada, equipamentos de proteção 
individual, uso e guarda de ferramentas, aproximação de pessoas, etc.
3.5.3) Será obrigatório o uso, por parte de todos aqueles presentes nos locais das obras
e/ou serviços, de equipamentos de proteção individual adequado e em perfeita condição de
uso, não desobrigando a CONTRATADA, com isso, de tomar todas as medidas de proteção
coletiva.
3.5.4) É obrigatório o uso de  EPI  por todos os engenheiros, arquitetos, mestres de obra,
encarregados,  operários,  enfim,  toda  e  qualquer  pessoa  que  trabalhe  direta  ou
indiretamente  na  obra,  mesmo  que  pertencentes  a  subempreiteiras  ou  firmas
especializadas,  bem como do fiscal do contrato, ainda que suas permanências nos locais
das obras e/ou serviços sejam temporárias.
3.5.5)É obrigatório o uso de equipamentos  de proteção individual (EPI), tais como: botas,
capacetes,  cintos  de  segurança  (trabalhos  em  altura  superior  a  2,00 m -  dois  metros),
óculos, luvas, máscaras, protetores auriculares, etc..
3.5.6)Serão  de  uso  obrigatório  os  equipamentos  de  proteção  individual  relacionados  no
quadro  a  seguir,  obedecido  ao  disposto  nas  Normas  Regulamentadoras:  NR-6
(Equipamento de Proteção Individual – EPI) e NR-1 (Disposições Gerais).

PROTEÇÃO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO

CABEÇA

Capacete de segurança Queda ou projeção de objetos, impactos contra 
estruturas e outros

Capacete especial Equipamentos ou circuitos elétricos

Protetor facial Projeção de fragmentos, respingos de líquidos 
e radiações nocivas

Óculos de segurança
contra impacto

Ferimentos nos olhos

MÃOS E 
BRAÇOS

Luvas  e  mangas  de
proteção  (couro,  lona
plastificada,  borracha  ou
neoprene, PVC, raspa)

Contato  com  substâncias  corrosivas  ou
tóxicas,  materiais  abrasivos  ou  cortantes,
equipamentos  energizados,  materiais
aquecidos ou radiações perigosas

PÉS E 
PERNAS

Botas de borracha (PVC) Locais molhados, lamacentos ou em presença 
de substâncias tóxicas

Calçados de couro Lesão do pé

INTEGRAL
Cinto de segurança Queda com diferença de nível

Avental (PVC) Contato com substâncias corrosivas ou
tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes



AUDITIVA
Protetores auriculares Nível de ruído superior ao estabelecido na NR- 

5 – Atividades e Operações Insalubres

RESPIRATÓRI 
A

Respirador contra poeira Trabalhos com produção de poeira

Respirador e máscara de 
filtro químico

Poluentes   atmosféricos   em concentrações
prejudiciais à saúde

3.5.7) O  uso  de  material  similar,  será  permitido  quando  através  de  laudo  de  instituto
tecnológico, esteja estabelecido que as características técnicas do material proposto como
similar  atendam  as  exigências  destas  especificações  e  possuam  desempenhos  de
durabilidade, estética e garantias iguais ou superiores ao material previsto neste volume de
especificações.  Neste  caso os  materiais  devem ser  apresentados  com antecedência  ao
fiscal do contrato para a competente autorização, a qual será dada por escrito, e registrada
no livro de ocorrências.
3.5.8) É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a fiscalização de que todas
as  pessoas  que  estejam  dentro  dos  locais  da  obra  utilizem  os  EPIs  conforme  a
natureza do trabalho realizado. Será considerada falta grave o seu descumprimento
podendo ser aplicadas as sanções previstas na legislação em vigor.
3.5.9) É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o fornecimento  de todos os EPIs
a todos os que estejam dentro dos locais da obra.
3.5.10) Os custos com os EPIs serão única e exclusivamente da CONTRATADA.
3.5.11) A não utilização de EPIs por qualquer pessoa que esteja no interior da obra será
considerada falta grave o seu descumprimento podendo ser aplicadas as sanções previstas
na legislação em vigor.
3.5.12) A  contratante  não  assumirá  nenhuma  responsabilidade  por  acidentes  que
porventura ocorram no local da obra e nem atuará como mediador em conflitos que deles
resultem.
3.5.13) A execução do objeto deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas
relativas à segurança e proteção dos trabalhadores, observando as leis em vigor.
3.5.14) A empresa deve apresentar a relação nominal e número de CPF ou da carteira de
identidade de todos os funcionários que irão trabalhar na obra, 48h (quarenta e oito horas)
antes de iniciá-la, sob pena de não ser permitida a  entrada de nenhum funcionário caso
não seja adotada esta providência.
3.5.15) Todos os funcionários que estiverem nos locais da obra devem estar devidamente
identificados através do fardamento da empresa.
3.5.16) Outras  exigências  que,  porventura,  o  fiscal  do  contrato  julgue  pertinente  e  que
estejam correlacionadas com os critérios de higiene e segurança do trabalho poderão ser
feitas antes e/ou durante o transcurso da obra, tendo a  CONTRATADA  que prontamente
atender  em  até  48h  (quarenta  e  oito  horas),  sendo  considerada  falta  grave  o  seu
descumprimento podendo ser aplicadas às sanções previstas na legislação em vigor.
3.5.17) ART específica para estrutura de proteção de madeira atestando a segurança
laboral durante a execução de serviço.

3.6) RECEBIMENTO DA OBRA

3.6.1) Antes  da  entrega da obra, deverá ser feita a limpeza e lavagem geral de todos os
ambientes, devendo os mesmos ficarem livres de qualquer resíduo de serviços.
3.6.2) A  obra  deverá  ser  entregue  ao  fiscal  do  contrato  em  perfeitas  condições  de
acabamento, de limpeza interna, de limpeza externa e de funcionamento, somente sendo



considerada finda quando o fiscal do contrato, após testar e aprovar a obra/serviço, emitir
parecer, por escrito.
3.6.3) A CONTRATADA deverá retirar e remover, exclusivamente às suas expensas, todo o
entulho e restos de material de construção, propiciando ao local da obra um aspecto  de
limpeza e de obra concluída.
3.6.4) A  qualidade  e  eficiência  dos  materiais,  trabalhos  e  instalações  ao  encargo  da
CONTRATADA  serão,  como  condição  prévia  e  indispensável  para  o  recebimento  dos
serviços,  submetidas a verificações,  ensaios,  provas e testes  de  laboratório,  para tal  fim
aconselháveis pelas normas técnicas, ficando, todos os custos que possam advir destes,
sob a responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.
3.6.5) No  caso  de  serem  constatadas  quaisquer  imperfeições,  falhas,  erros,  etc.,  por
ocasião  do  recebimento  da  obra/serviço,  ora  denominados  de  vícios  construtivos,  a
CONTRATADA  deverá  corrigi-las,  correndo  por  conta  exclusiva  da  mesma todo  o  ônus
decorrente para a devida correção. A obra será recebida e aceita somente quando estiver
concluída e verificada pelo fiscal do contrato o fiel cumprimento dos projetos, especificações
e normas de serviço.

3.7) CONSIDERAÇÕES FINAIS

3.7.1) Em caso de divergências entre as informações existentes nos projetos, memorial 
descritivo e planilha orçamentária, bem  como quaisquer informações adicionais  ou 
dúvidas referentes à execução dos serviços deverão ser dirimidas junto e, com o parecer, 
por escrito, do fiscal do contrato.

3.7.2) A planilha orçamentária é parte integrante deste projeto.

3.7.3) Tanto a CONTRATADA quanto os profissionais por ela indicados são responsáveis 
civilmente pela solidez e segurança da obra, além de ter responsabilidade ético- 
profissional pela execução do contrato.



ANEXO   B   – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA





ANEXO   B  .1   – COMPOSIÇÕES DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



ANEXO   C   – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



ANEXO   D   – MEMÓRIA DE CÁLCULO















ANEXO   E   – PLANTAS ARQUITETÔNICAS

Integram o presente projeto básico as seguintes plantas de Arquitetura, disponíveis tanto impressas, 

quanto em mídia (arquivos DWG e PDF):

Prancha 1 de 2 – Projeto Arquitetônico 
Prancha 2 de 2 – Planta de Reforma



ANEXO F – PROJETO EXECUTIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE TREINAMENTO

TÁTICO DA PMPE



DTEC/PMPE

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada em engenharia para serviços de 
reforma das instalações do Centro de Treinamento Tático da PMPE.

LOCAL DA OBRA: Parque do Jiquiá, Avenida Central, S/Nº, Jiquiá – Recife – PE. 

Contato da seção de engenharia e arquitetura da PMPE

E-mail: dtec@pmpe.pe.gov.br

(81) 3181 -1334 – Major Carlos – Arquiteto

RESUMO

Este projeto tem por objetivo descrever os serviços a serem executados para a reforma 
das instalações do Centro de Treinamento Tático da Polícia Militar de Pernambuco, 
situado no Parque Jiquiá em Recife – PE.

As alterações, dúvidas e possíveis conflitos quanto a execução do projeto deverão ser 
verificadas junto à seção de Engenharia e Arquitetura da Diretoria de Tecnologia da 
PMPE.

Os serviços que serão executados devem obedecer aos projetos descritos no Projeto 
Básico bem como no projeto executivo, respeitando cada área de execução de acordo 
com as Normas Técnicas de execução bem como de saúde e segurança do trabalho.



1.0 DO OBJETO

O presente documento trata-se da elaboração de projeto executivo para contratação de 
empresa especializada e engenharia civil para a reforma nas instalações do Centro de 
Treinamento Tático.

2.0 DAS LICENÇAS E ALVARÁS

Os documentos relativos a autorização da execução e funcionamento da obra, como 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e demais documentos como licenças de 
obra e alvarás de construção, ficaram sob responsabilidade da contratada sem ônus à 
contratante.

3.0 SEGURANÇA DO TRABALHO

É dever da contratada manter em seus quadros profissionais habilitados dentre 
outros, em engenharia de segurança do trabalho, e é de responsabilidade da 
contratada a integridade física e saúde de seus trabalhadores no ambiente de 
trabalho, ficando a cargo da contratada a elaboração e execução de programas 
que promovam e previnam riscos à saúde no ambiente ocupacional.

3.1 PROGRAMA DE PREVENÇÃO D RISCOS AMBIENTAIS

O PPRA (programa de prevenção contra riscos ambientais) é um conjunto de 
ações visando à preservação da saúde e da integridade/segurança dos 
trabalhadores, através de etapas que visam à antecipação, reconhecimento, 
avaliação (qualitativa / quantitativa) e consequente controle da ocorrência de 
riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, 
tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 
Tendo em vista que é responsabilidade da empreiteira elabora o programa, pois 
deste está sendo remunerado na planilha orçamentária.

3.2 PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL

A NR 7 estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte   
de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como 
empregados, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, 
com o objetivo de promoção preservação da saúde do conjunto dos seus 
trabalhadores. Tendo em vista que é responsabilidade da empreiteira elabora o 
programa, pois deste está sendo remunerado na planilha orçamentária.

4.0 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

A contratante irá ceder à contratada local especificado nas instalações existentes 
para ser utilizado durante a obra e para os serviços do canteiro de obras durante 
o período da execução dos serviços. Também poderá utilizar as instalações 
existentes de água, esgoto e instalações elétricas. A contratada  ficará 
responsável pela manutenção das áreas e dos bem utilizados bem como a 
liberação das áreas assim como encontrado.



5.0 ESTUDO DE VIABILIDADE

5.1 DA OBRA

Para a elaboração do orçamento da contratação de empresa especializada em 
engenharia para serviço de reforma das Instalações do Centro de Treinamento 
Tático da PMPE, foi considerado Metas Prioritárias do Governo do Estado de 
Pernambuco, ou seja, proposição de melhoria das instalações dos órgãos de 
Segurança Pública. Outrossim, esta Secretaria foi designada a desenvolver um 
novo padrão de qualidade para a prestação de serviços à sociedade.

5.2 DO IMPACTO AO MEIO AMBIENTE

A obra de REFORMA SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA DAS INSTALAÇÕES DO
CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO DA PMPE, não irá trazer impacto ao meio 
ambiente, os resíduos desta obra serão mínimos e que deverão ser  
encaminhados por papa metralha para locais adequados a receber este tipo de 
dejetos.

5.3 DO IMPACTO SOCIAL

São inúmeras as vantagens para o REFORMA SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA DAS 
INSTALAÇÕES DO CENTRO DE TREINAMENTO TÁTICO DA PMPE, que visa
melhorar as instalações para os públicos policiais militares.

A REFORMA SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO
DE TREINAMENTO TÁTICO DA PMPE irá proporcionar melhoria nas condições 
de trabalho, consequentemente servidores mais motivados proporcionando mais 
qualidade e excelência na prestação desse serviço à população do Estado de 
Pernambuco. Contudo, reafirmamos que está Seção foi designada a desenvolver 
um novo padrão de qualidade para a prestação de serviços à sociedade.
Entenda-se como tal, a construção, reforma e/ou requalificação e manutenção 
das suas unidades operativas e Prédios Administrativos, a Policia Militar de 
Pernambuco.

6.0 SONDAGEM DE SOLO

Por ser tratar de REFORMA SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA DA EDIFICAÇÃO
não teremos a execução de novas fundações.

7.0 ORÇAMENTO

Seguindo o Decreto nº 7.983/2013, em vigência que estabelece a necessidade de 
definir o custo unitário e global das obras e serviços de engenharia, custeadas   
com recursos provenientes da União, com apoio nas referências contidas no 
SINAPI.
“Art. 3º O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os 
serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das 
composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de 
licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos 
unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da



Construção Civil – SINAPI, excetuados os itens caracterizados como montagem 
industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil.
Parágrafo único. O SINAPI deverá ser mantido pela Caixa Econômica Federal – 
CEF, segundo definições técnicas de engenharia da CEF e de pesquisa de preço 
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.”
A planilha dos serviços de construção civil referentes aos REFORMA SEM 
ACRÉSCIMO DE ÁREA DA EDIFICAÇÃO seguem anexo ao Projeto Básico.

7.1 DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
O BDI é a taxa que se adiciona ao custo de uma obra para cobrir as despesas 
indiretas que tem o construtor, mais o risco do empreendimento, as despesas 
financeiras incorridas, os tributos incidentes na operação, eventuais despesas de 
comercialização, o lucro do empreendedor.

7.2 BDI DA OBRA
Para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DESSA 
ATIVIDADE, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA DA 
EDIFICAÇÃO:

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO DESONERADO

COMPOSIÇÃO DO BDI – REFORMA E SERVIÇOS (DESONERADO)
BDI = ((1 + AC + R + S + G) (1 + DF) (1 + L) / (1 – T)) – 1
= ((1+0,03+0,0097+0,008) (1+0,0059) (1+0,0616) / (1-0,1315)) – 1 = 0,2882 = 28,82%

Fontes: i) Acórdão 2.369/2011-TCU-Plenário.
ii) Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário.
iii) Lei n° 13.161, de 31 de agosto de 2015.



8.0 CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

O cronograma Físico-Financeiro segue linha de execução referencial, e poderá 
ser apresentada nova proposta pelas empresas concorrentes da licitação. O 
Cronograma Físico-Financeiro da obra é documento que formaliza o  
compromisso de prazos e pagamento das etapas da obra e devem ser seguindo 
impreterivelmente conforme aprovação e acordo entre as partes, podendo sofrer 
sanções quando de seu descumprimento, conforme edital de licitação.

9.0 DOS SERVIÇOS

Os detalhamentos dos serviços estão contemplados no Caderno de 
especificações Técnicas da tabela SINAPI.

10.0 COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA
É dever do construtor, manter um responsável técnico habilitado para  
acompanhar a execução de todos os serviços. A administração nomeará um 
técnico habilitado na figura de FISCAL DE OBRA, para acompanhar e aprovar os 
trabalhos que serão executados pela contratada.

11.0 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Este projeto executivo poderá sofrer complementos futuros bem como a 
atualização de itens e valores conforme tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa 
de Custos e Índices da Construção Civil em razão do exíguo tempo e a 
necessidade de apresentação deste para desbloqueio de recurso necessário para 
materialização do projeto.

12.0 PLANTAS E DETALHAMENTOS
Quaisquer dúvidas sobre detalhes executivos deverão ser retiradas com a equipe 
técnica da SEA/DTEC. Segue em anexo projetos em arquivo dwg.



12.1 PLANTAS BAIXA, CORTES E FACHADAS DA REFORMA NAS SALAS DO CTT

12.2 Planta Geral do Centro de Treinamento Tático



Planta Baixa, Cortes e Plantas de Reforma Centro de Treinamento Tárico



13.0 DECLARAÇÕES FINAIS

Quaisquer diferenças nas quantidades dos serviços propostos deverão ser 
imediatamente comunicadas à Seção de Engenharia e Arquitetura SEA/DTEC - 
PMPE que encaminhará à ao respectivo responsável técnico.
Deverá ser mantida na obra, a disposição da fiscalização, um Diário de Obras.
É dever do gestor, manter um fiscal de obra habilitado para acompanhar a 
execução de todos os serviços de reforma e construção; e na falta deste solicitar 
à PMPE um Profissional que acompanhe e seja responsável técnico da obra.
Deverá ser mantido no local conforme NBR´s e Resoluções Federais pertinentes, 
todas as ART`s de Execução e Projeto da Obra/Reforma/Expansão, bem como 
placa de obra conforme regulamento do distrito estadual.

Elaborado por:
RODEMARCK MELO DOS SANTOS – 2º SGT PM 910.527-1

Engenheiro Civil - Responsável Técnico CREA nº 1817802968 PE

De acordo:
LUIS CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA - Maj. PM
Chefe da Seção de Engenharia e Arquitetura – PMPE - Mat.: 920466-0
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