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Processo: 0189/2016    Modalidade: Tomada de Preços    Nº Modalidade: 3

Anexo I do Edital de Tomada de Preços 

Descreve e regulamenta as solicitações

Memorial descritivo:
MEMORIALDESCRITIVO

O Presente Memorial Descritivo, tem por objetivoestabelecer requisitos técnicos, definirmateriais a
utilizar e normatizar a reformada passarela metálica sobre o Rio Verde, em São Lourenço,no prolongamentoda Rua
Sebastião Furtado, obra esta que visa atender melhor os moradores da região, proporcionandoaos mesmos uma
travessiasegura e confortável.

Será fornecidopela Prefeituratodos os projetos para execução da obra: planta arquitetônicada obra, projeto
estrutura metálica e demais que se fizerem necessários.

O recolhimento de ART junto ao CREA-MG para execução da obra será de competência da empresa
vencedora,devendouma das vias ser mantida na obra.

O Proprietário(Prefeitura)designarápara acompanhamentoda obra, engenheiros,arquitetos e seus prepostos,
para exercerem a FISCALIZAÇÃO.

A FISCALIZAÇÃOdeveráorientarsobre questões técnicas burocráticas da obra, sem que isto implique em
transferênciade responsabilidadesobre a execução da obra, a qual será única e exclusivamentede competência da
empresa vencedora.

Obriga-se ainda a empresa vencedoraa manter no canteiro de obras um livro denominado "DIÁRIO DE
OBRAS", onde se anotarão os serviços em execução no dia, condições do tempo e quaisquer outras anotações
julgadas oportunaspelo Construtor.

A FISCALIZAÇÃOterá acesso direto a este livro, podendotambém nele escrevertudo que julgar necessário, a
qualquertempo. Todas as comunicações e ordens de serviço, tanto do Construtor, quanto da FISCALIZAÇÃO,só serão
levadasem consideraçãose contidas no "DIÁRIODE OBRAS".

Todomaterial empregadona execução dos serviços será de primeira qualidade,sendo rejeitados aqueles que
não se enquadraremnas especificações fornecidas.Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que
consultada previamentea FISCALIZAÇÃOa respeito de sua utilização, devendoser registradono diário de obras.

A empresa vencedoraobriga-se,no entanto, a demonstrara similaridade do material ou equipamentoproposto
mediante a apresentaçãode laudos comprobatóriosou testes de ensaio, que atestem as mesmas características e
mesmas especificações.

A firma vencedoraobriga-sea empregartodos os equipamentose ferramentasnecessárias à boa execução dos
serviços. Para a sua utilização, deverãoser observadastodas as recomendaçõescom relação à segurançado trabalho
contidas nas normas do Ministério do Trabalho. Também deverá verificar periodicamente as condições de uso dos
diversos equipamentos, não se admitindo atraso no cumprimento de etapas em função do mau funcionamento de
qualquerequipamento.Os equipamentossomente poderãoser operadospor profissionais especializados, a fim de se
evitaracidentes.

Caso seja necessário o uso de algum equipamentoque não seja de propriedadeda empresa vencedora,esta
será obrigadoa sublocá-lo imediatamente, visandonão se observaratrasos na execução dos serviços.

A empresa vencedorase obriga a manter na obra todos os equipamentosde proteção individual- "E.P.I." -
necessários à execução dos serviços, sendo estes em bom estado de conservação.

Fica estabelecido ainda que a Prefeituranão possa ser responsabilizadapor qualqueracidente ocorridoem
execução de algum serviçoda obra.

As obras serão obrigatoriamentedirigidas por engenheiro,podendoa pedido da FISCALIZAÇÃOpermanecerem
tempo integral no canteiro de obras. Pelo engenheirodeverãoser feitas todas as comunicações entre a FISCALIZAÇÃO
e a empresa vencedora.Será obrigatória, também, a presença um mestre-de-obrase/ou encarregadode obras com
experiênciacomprovada,bem como profissionais para outras funções tais como serviços de escritório, distribuição e
guardade ferramentase outros mais necessários.

Tambémpoderáa FISCALIZAÇÃOa seu critério exigir a substituição de qualquerprofissionalque não esteja se
portandode acordo com a posição que ocupa. Serão empregadosprofissionais em númerocompatívelcom o bom
andamentodos serviços, de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO.A vigilânciado canteiro de obras será de exclusiva
competência da empresa vencedora,não cabendo a Prefeituranenhumaresponsabilidadesob qualquerfato ocorrido
neste sentido.

A empresa vencedoraserá encarregadode obter todas as licenças necessárias ao início dos serviços, bem
como pagamentode todas as taxas e emolumentos. Incluímos neste item as despesas decorrentesdo registro da obra
no CREA, no INSS e outros, exigidos pela Municipalidadelocal. A empresa vencedoraestará obrigadaa providenciaro
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atendimentoa todas as exigências formuladaspelos órgãos, no prazo suficiente para não se verificaratraso na entrega
da obra. Somente após este procedimentoserá possíveldar a obra por encerrada.

Para execução das passarelas os seguintes serviços serão necessários:

Especificaçõesdos serviços:

1- INSTALAÇÕESINICIAIS DA OBRA, DEMOLIÇÕESE PINTURAE JATEAMENTO:
A empresa vencedoradeveráimplantar em torno dos locais onde os serviços estiveremsendo executados os

elementos de sinalização e proteção atendendoas Normas Regulamentadoras- NR, relativasà engenhariade segurança
e medicina do trabalho, às exigências de proteção contra incêndio e de primeiros socorros, de forma a resguardarde
acidentes os trabalhadorese transeuntes, sem prejuízodos serviços em andamento.

Norma: NBR-7678/1983 "Segurançana Execução de obras e serviços"

Destaques:

O canteiro de obras apresentar-se-áarrumado,limpo e com passagens livres e desimpedidas.

As vias de circulação e passagens serão mantidas livres de entulhos, sobras de material, materiais novos,equipamentos
e ferramentas.
O entulho e quaisquer sobras de materiais serão regularmente removidos. Por ocasião da remoção serão tomados
cuidados especiais de forma a evitarpoeiras e riscos eventuais.
Não será permitido o acúmulo de entulho na via pública.
A queima de lixo é proibida, tanto no interior da construção como no canteiro de obra.

Recomendações Complementares:
Cabe a empresa vencedoravistoriare fotografaras edificações vizinhascom o intuito de documentar-secontra

eventuaisreclamações.

Obriga-sea empresa vencedoraa verificara legalidadedos bota-forasutilizados. Alguns materiais podem contaminar o
solo, motivopelo qual requerembota-foraespecial.

A empresa vencedoradeveráfornecere instalar placa de obra com área de 2,00 m², em modelo e dizeres de
acordo com o GovernoMunicipal.
Serão executados, inicialmente, demolições de estruturas metálicas com remoções das partes danificadase
aplicação de pintura com jateamento de areia, para posterior pintura final em esmalte fosco.

2- ESTRUTURAMETÁLICA:

Além das especificações de projeto recomenda-seque durantea fabricaçãoe montagem da estrutura metálica,
sejam obedecidasas normas técnicas: NBR 8800:1986e ASTM - A36.

Durantea execução deve-seobedecerrigorosamenteas dimensões e demais especificações de projeto. Após
a remoção e limpeza com jateamento de areia das partes danificadas, serão instalados perfis simples I enrijecido de 75
mm na substituição das transversinas, perfis simples I enrijecido de 100 mm no contraventamentosuperior e perfis
simples I enrijecido de 50 mm nas terças da estrutura do telhado.

As longarinas inferioresda passarela, após o jateamento de areia, receberãoreforçoestrutural em chapa lisa
3/16", nos banzos superiores, inferiores e alma e o assoalho em chapa xadrez terá 20% da sua área substituído.
Destacamos ainda, que todos elementos novosda estrutura metálica, serão fixados com solda topo chanfradacom
espessura de ¼".
Sobre toda estrutura será ainda instalado, um sistema de coberturaem telha de aço zincado, trapezoidal, com
espessura de 0,5 mm,., com seção ondulada, incluindo acessórios.

O valor total da obra, com BDI de 25% incluso (SINAPI 02/2016 e SETOP 12/2015) foi estimado em R$
115.995,19(Cento e quinze mil, novecentose noventae cinco reais e dezenovecentavos).
Nos preços apresentadosestão inclusos todos os custos necessários à execução da obra, inclusive leis sociais,
transporte, alimentação, mão de obra e materiais ou quaisquerdespesas indiretas.
Na composição dos custos unitários observaram-seos projetos, memorial descritivoe edital desta tomada de
preços.

Requisição: 0189/001

Dotações:4.4.90.51.2.04.01.15.451.017.0009
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Requisição: 0189/001

Dotações:4.4.90.51.2.04.01.15.451.017.0009

Item Especificação Unidade Quantidade Valor máximo

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA - PLACA DE OBRA EM CHAPA 
DE ACO GALVANIZADO1 M2 2 R$ 390,44

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA - IO-BAR-046 BARRACÃO DE 
OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS2 M2 5 R$ 473,63

DEMOLIÇÕES  - DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM 
REMOCAO - Transersinas, piso e contraventamento superior.3 M2 82,07 R$ 28,24

PERFIL I  - FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" 8 A 
12" INCLUSIVE PERDAS - (perfi l enrijecido de 75 mm)4 KG 569,98 R$ 5,31

PERFIL I  - FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" 8 A 
12" INCLUSIVE PERDAS - (perfi l enrijecido de 100 mm)5 KG 157,94 R$ 5,31

PERFIL I  - FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" 8 A 
12" INCLUSIVE PERDAS - (perfi l enrijecido de 50 mm)6 KG 230,79 R$ 5,31

CHAPA LISA DE 3/16" PARA REFORÇO PERFIL I  - ESTRUTURA 
METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 - (CHAPA 
LISA DE 3/16" PARA REFORÇO PERFIL I )7 KG 2086,96 R$ 6,86

CHAPA LISA DE 3/16" PARA REFORÇO PERFIL I  - ESTRUTURA 
METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 - (CHAPA 
XADREZ DE 3/16" PARA PISO )8 KG 662,47 R$ 6,86

CHAPA LISA DE 3/16" PARA REFORÇO PERFIL I  - SOLDA TOPO 
DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" 
CHAPA/PERFIL/TUBO ACO9 M 510,84 R$ 132,45

PINTURA E JATEAMENTO - REMOCAO DE PINTURAS COM 
JATEAMENTO DE AREIA, EM SUPERFICIES METALICAS10 M2 277,49 R$ 17,76

PINTURA E JATEAMENTO - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS 
DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA 
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE 
REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).11 M2 485,28 R$ 19,20

COBERTURA - COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, 
TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO 
ACESSORIOS (onduladas)12 M2 147,05 R$ 31,76

Valor máximo total R$ 115.995,19

Forma de execução:

Presidente da CPL
Janaína Oliveira dos Santos
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