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EDITAL  

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE REFORMA PARA 

MANUTENÇÃO PREDIAL DE 16 (DEZESSEIS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

(UBS) MUNICIPAIS E READEQUAÇÃO DO SETOR DE IMAGEM DO HOSPITAL 

GERAL DE ALTAMIRA – HGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data de Abertura: 07/04/2022  

Hora: 10h00min 

Local: Auditório do Setor de Suprimentos e Serviços:Av. Acesso Dois, 530 Bairro Premem – 

Altamira, Pará.
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EDITAL 

 

 

O Fundo Municipal de Saúde de Altamira – PA, por meio da sua Comissão Permanente de 

Licitação, designado pelo Prefeito Municipal de Altamira, o senhor Claudomiro Gomes da 

Silva, através da Portaria nº 2076, de 03/01/2022, e conforme os termos do Processo 

administrativo nº 2022.0303-001-SESMA, leva ao conhecimento público que realizará 

licitação, na modalidade de Tomada de Preços do Tipo Menor Preço sob Regime de 

Empreitada por Preço Global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO 

DE REFORMA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE 16 (DEZESSEIS) UNIDADES 

BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) MUNICIPAIS E READEQUAÇÃO DO SETOR DE 

IMAGEM DO HOSPITAL GERAL DE ALTAMIRA – HGA., de que trata o objeto deste 

edital, observadas as especificações e condições estabelecidas neste edital e nos seus 

anexos, na forma da Lei Federal N.º 8.666, de 21.06.1993, alterada pela Lei n.º 8.883, de 

08.06.94, Lei nº 9.032, de 28.04.95, e a Lei nº 9.648, de 27.05.98, Lei Complementar Nº 123, de 

14 de dezembro de 2006 e ainda na Resolução nº 282, de 24 de agosto de 1983 do 

CONFEA. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS DA LICITAÇÃO; 

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA; 

2. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO; 

3. DO OBJETO; 

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS; 

5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO; 

6. DA HABILITAÇÃO; 

7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES; 

8. REGIME DE EXECUÇÃO DO OBJETO; 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS; 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS; 

11. DO TERMO DE CONTRATO; 

12. DO REAJUSTE; 

13. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO; 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA; 

15. DO PAGAMENTO; 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.; 

17. DA IMPUGNAÇÃO; 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
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ENVELOPE Nº 01 (HABILITAÇÃO) 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
NUMERO DE CNPJ e  
RAZÃO SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE. DATA E HORA DA 
ABERTURA: 07/04/2022 às 10h 
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 

ENVELOPE Nº 2 (PROPOSTA) 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
NUMERO DE CNPJ e  
RAZÃO SOCIAL COMPLETA DO LICITANTE. DATA E HORA DA 
ABERTURA: 07/04/2022 às 10h 
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 

 

 

 

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

1.1. Às 10h horas, do dia 07, mês abril ano 2022, no setor de licitações localizado no 

endereço Av. Acesso Dois, 530 Bairro Premem – Altamira -Pará, terá início a sessão pública, 

prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes 

contendo a documentação de habilitação. 

1.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão 

ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e 

identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em 

caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

 

 

1.3. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus 

representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, 

podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, 

atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste 

Edital. A correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a 

Comissão de Licitação no endereço indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois 

envelopes acima mencionados, além das declarações complementares, com antecedência 

mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessão pública. 

 

2. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

2.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório 

deverão estar devidamente representados por: 
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2.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro 

documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de 

empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus 

administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício, sendo que em tais documentos 

devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura; 

2.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar 

instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se 

manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de 

documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa 

individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no 

caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de 

seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

2.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 

 

3. OBJETO 

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE REFORMA PARA 

MANUTENÇÃO PREDIAL DE 16 (DEZESSEIS) UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE (UBS) MUNICIPAIS E READEQUAÇÃO DO SETOR DE IMAGEM DO 

HOSPITAL GERAL DE ALTAMIRA – HGA, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

3.1. O critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

3.2. Valor Global de R$ 1.987.914,86 (um milhão, novecentos e oitenta e sete mil, 

novecentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos),  

 

3.3. O prazo de execução de serviços será de 04 (quatro) meses contados a partir da data 

da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado a qual servirá de 

marco para o início da contagem do prazo de execução. 

 

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2022, na classificação 

abaixo: 

Exercício 2022 
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07 - Fundo Municipal de Saúde 

0708 Fundo Municipal de Saúde- FMS 

10.301.0025-1.023 - Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde 

4.4.90.51.00 - Obras e instalações 

Fonte 1500100200 

Fonte 1601000000 

Fonte 1635000000 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

5.2 Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação. 

 

5.3 Não poderão participar desta licitação: 

5.3.1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

5.3.2 Que não atendam às condições destes Edital e seus anexos; 

5.3.3 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

5.3.4 Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

5.3.5 Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em 

processo de dissolução ou liquidação; 

5.3.6 Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

5.3.7 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

5.4 Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa 

jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

5.4.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro 

ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro 

grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio 

de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010); 

a) Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área 

responsável pela demanda ou contratação; ou 

b) De autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

5.5 Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na 

execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar 

de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão 

contratante. 
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6 DA HABILITAÇÃO 

6.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissão verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de

 Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 

Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

 

6.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 

consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do 

TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

6.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

6.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por 

parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

6.1.2.1.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

6.1.2.1.2 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

6.1.3 Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

6.2 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.2.1. Para fins de comprovação da Condição de Microempresas (ME), Empresas de 

Pequeno Porte (EPP) deverá apresentar a Certidão Simplificada, ou Simplificada Digital da 

Junta Comercial, com data de emissão máxima de 90 (noventa) dias que será feito análise 

junto com o BALANÇO PATRIMONIAL do último exercício.  

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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6.3. Habilitação Jurídica: 

 

6.3.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

6.3.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

6.3.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

6.3.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

6.3.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira 

em funcionamento no País; 

6.3.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

da consolidação respectiva; 

 

6.4. Regularidades Fiscal e Trabalhista: 

6.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

6.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

6.4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

6.4.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 

de 1943; 

6.4.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual; 

6.4.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

6.4.6.1. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida 

pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na 

forma da lei; 

 

6.5.Qualificação Econômico-Financeira: 

6.5.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 

sede do licitante; 
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6.5.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 

apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, 

na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, 

devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

6.5.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 

por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta; 

 

6.5.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 

existência da sociedade; 

6.5.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto 

social. 

6.5.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices 

de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 

(um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 
SG = 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 
LC = 
Passivo Circulante 

 

6.5.4. Patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação. 

 

6.6. Qualificação Técnica: 

6.6.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as 

áreas de atuação previstas no Projeto Básico/ Especificação Técnica, em plena validade; 

6.6.2. Comprovação da capacitação técnico-operacional, através da apresentação de um 

ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou 

serviço de engenharia/arquitetura, compatível em características, quantidades e prazos com o 

objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo 

do objeto da licitação: 
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a)  Execução de obra civil  para construção ou manutenção que tenha pelo menos: 

 
SERVIÇO UNIDADE ORÇAMENTO % EXIGIDO 

QUANTITATIVO 

 

EXIGIDO 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE 

FORRO EM PVC 

FRISADO, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO 

M² 1.305,20 50% 652,60 

FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO DE 

PISO CERÂMICO 45 X 45 

CM, INCLUSIVE 

REJUNTE 

M² 1.137,94 50% 568,97 

APLICAÇÃO MANUAL 

DE PINTURA COM 

TINTA ACRÍLICA 

SOBRE PINTURA 

ANTIGA 

M² 19.353,94 50% 9.676,97 

 

 

6.6.3. Os atestados exigidos no item anterior, para serem aceitos, deverão ter as 

seguintes informações:  Descrição das características técnicas das obras ou serviços compatível 

em características, dimensão e complexidade do objeto licitado;  Informação se a execução do 

objeto se deu de forma parcial ou total;  Que seja firmado pelo representante legal do contratante 

na época, indicando a data de sua emissão; Mencionar o documento de responsabilidade técnica 

expedido em razão das obras ou serviços executados (ART/RRT). 

6.6.4. não serão aceitos atestados referentes à elaboração de projetos de conjuntos 

ou edificações habitacionais, galpões, barracões, piscinas, loteamentos, quadras poliesportivas, 

obras de arte, pontes, rodovias, ferrovias, ou qualquer outro que não seja de edificação pública ou 

comercial e  compatível com o objeto licitado. 

 

6.7.  - Documentação relativa à capacidade técnico-profissional:  

6.7.1. Registro ou inscrição do profissional responsável técnico da empresa no CREA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), detentor 

do atestado apresentado, em plena validade. 

6.7.2. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de 

Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da 

legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que 

participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro 

de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de 

maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber: 

a)  Execução de obra civil  para construção ou manutenção que tenha pelo menos: 

 
SERVIÇO UNIDADE ORÇAMENTO % EXIGIDO 

QUANTITATIVO 

 

EXIGIDO 
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FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE 

FORRO EM PVC 

FRISADO, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO 

M² 1.305,20 50% 652,60 

FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO DE 

PISO CERÂMICO 45 X 45 

CM, INCLUSIVE 

REJUNTE 

M² 1.137,94 50% 568,97 

APLICAÇÃO MANUAL 

DE PINTURA COM 

TINTA ACRÍLICA 

SOBRE PINTURA 

ANTIGA 

M² 19.353,94 50% 9.676,97 

OBS1: Os atestados que deverão ser apresentados a fim de suprir os itens de maior relevância 

especificados acima, devem ser apresentadas preferencialmente grifadas; 

OBS2: Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação 

de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante; 

 

6.7.3. Para execução da obra serão necessários: Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista conforme 

Projeto Básico/ Especificação Técnica. 

6.7.4. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer 

ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se 

como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato 

social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira 

de Trabalho e Previdência Social e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o 

licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se 

sagre vencedor desta licitação. 

6.7.5.. No decorrer da execução do objeto, os profissionais indicados pelo licitante para fins de 

comprovação da capacidade técnico-operacional poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, 

§10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a 

substituição seja aprovada pela Administração. No entanto, em termos gerais, a equipe técnica 

deverá ser composta, no mínimo, pelos profissionais listados acima : 

6.7.6. O profissional indicado como RESIDENTE será alocado na obra em tempo integral e só 

poderá ser substituído com a aprovação da SECRETARIA DE SAÚDE/ALTAMIRA. 

6.7.7. Não será permitida apresentação de um mesmo profissional para acumular mais de uma 

função, uma vez que se trata de um quadro de equipe mínima. 

6.7.8.   A não apresentação de todos os profissionais da Equipe Técnica de dedicação exclusiva 

resultará em desclassificação da Proponente. 

6.7.9 O profissional supracitado será responsável técnico pela execução e supervisão dos serviços 

necessários à realização do objeto, devendo estar sempre à frente dos serviços. 

6.7.10. A comprovação do vínculo empregatício do profissional responsável técnico com a licitante 

poderá ser efetuada por intermédio de cópias autenticadas ou de cópias simples acompanhado do 

documento original. 

a).- do Contrato Social, se proprietário ou sócio: 

b).- da Carteira de Trabalho ou Contrato de Trabalho; 

c).- pela Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA, se nela 

constar o nome do profissional indicado. 

d). Contrato de Prestação de Serviços  
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e). ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre 

vencedor desta licitação. 

6.8. Todos os licitantes, deverão apresentar, ainda, no envelope nº 1: 

6.8.1. Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, 

conforme modelo ANEXO VI. 

6.8.2. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou 

publicação em órgão da imprensa oficial. 

6.8.3. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma vez que 

atenda a todas as demais exigências do edital. 

6.8.4. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante estará 

habilitado para a fase de classificação. 

 

7. DA PROPOSTA 

7.3. A proposta de preço, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma 

pátrio, impressa, rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal 

da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter: 

7.1.1 A razão social e CNPJ da empresa licitante; 

7.1.2 Descrição do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto 

Básico/ Especificação Técnica e demais documentos técnicos anexos; 

7.1.3 Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente 

nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de 

Planilha Orçamentária anexo ao Edital; 

7.1.4 A Planilha de Custos e Formação de Preços. 

7.1.4.1 Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar 

discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços; 

7.1.4.2 Nos preços cotados deverão estar incluídos custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas 

com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; 

7.1.4.3 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com 

fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida; 

7.1.4.4 Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da 

expressão "verba" ou de unidades genéricas. 

 

7.1.5 Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital; 

 

7.1.5.1 O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá 

observar o cronograma  de  desembolso  máximo  por  período  constante  do  
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Projeto  Básico/ Especificação Técnica, bem como indicar os serviços 

pertencentes ao caminho crítico da obra. 

7.1.6 Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus 

componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital; 

7.1.6.1 Os custos relativos a administração local, mobilização e 

desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como 

quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da 

obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser 

cotados na planilha orçamentária. 

7.1.6.2 As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser 

superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária; 

7.1.6.3 Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como 

o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o 

Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do 

art. 9º, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254). 

7.1.6.4 As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-

cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de 

apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos 

referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos 

percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos 

créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de 

forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública 

reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

7.1.6.5 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar 

os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do 

BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, 

conforme previsão contida na Lei Complementar 123/2006. 

7.1.7 A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em 

valores nominais como também sob a forma percentual, conforme ANEXO. 

7.1.7.1 Os custos relativos a administração local, mobilização e 

desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como 

quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da 

obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser 

cotados na planilha orçamentária; 

7.1.7.2 As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser 

superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária. 

7.1.7.3 Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como 

o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o 

Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do 
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art. 9º, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254). 

 

7.1.7.4 A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo 

Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições 

que estão dispensadas de, conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei 

Complementar; 

7.1.7.5 Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à 

administração local relativamente ao andamento físico do objeto 

contratual, nos termos definidos no Projeto Básico/ Especificação 

Técnica e no respectivo cronograma. 

7.1.8 Prazo de validade da proposta de 120 (cento e vinte) dias, a contar da 

data de abertura do certame. 

7.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.5. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos 

variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com 

o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da 

licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do 

artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

7.3.1 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se 

revele superior às necessidades da contratante, a Administração deverá 

efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de 

faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a 

realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo 

necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 

7.6. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. 

Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, 

serão adotadas as orientações a seguir: 

7.4.1 Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será 

mantido durante toda a execução contratual; 

7.4.2 Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será 

suprimido, unilateralmente da planilha e haverá glosa, quando do pagamento. 

7.7. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 

percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos 

efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou 

contratada apresentar a Comissão ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação 

da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior. 
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7.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento 

dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação 

vigente. 

7.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 

desclassificação da proposta. 

7.7.1 A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela 
Comissão,  desde que não haja majoração do preço proposto. 

 

 

7.10. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/ 

Especificação Técnica, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto 

nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução 

contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

7.11. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.12. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas. 

7.10.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 

por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de 

Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 

consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao 

exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 

7.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 

objeto, será colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 

especializada no objeto. 

 

 

8. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

8.3. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos 

licitantes, a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes 

nº 01 e nº 02, bem como as declarações complementares, e procederá à abertura da 

licitação. 

8.1.1 Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles 

participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a 

intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e 
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perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

8.1.2       As declarações complementares deverão ser entregues separadamente dos 

envelopes acima mencionados e consistem nos seguintes documentos: 

8.1.2.1 Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução Normativa SLTI/MP n° 02/09, conforme modelo anexo a este edital. 

8.1.2.1.1 A ausência do documento mencionado no subitem anterior implicará a 

desclassificação da proposta. 

8.1.3 Declaração, sob as penas da lei, de que até a data marcada para a entrega dos 
envelopes, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo 
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 

8.1.3.1 Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa – ME, Empresa de 

Pequeno Porte – EPP ou Cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 

11.488, de 2007 apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei 

Complementar n. 123, de 2006. 

8.1.3.1.1 A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e deverá 

ser entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se 

beneficiar do regime legal diferenciado e que não tenham sido alcançadas por alguma 

hipótese de exclusão do tratamento jurídico diferenciado. 

8.1.3.1.2 A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará 

a aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento 

diferenciado. A comissão poderá realizar diligências para verificar a veracidade da 

declaração. 

8.4. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei 

Complementar n. 123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências 

para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP, no 

exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite 

proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade 

no exercício considerado. 

8.2.1 Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também 

abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens 

bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola 

os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o 

artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006; 

8.2.2 A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa 

de pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das 

sanções previstas em Lei e a inabilitação no certame. 

8.5. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro 

será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos 
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relativos à documentação ou proposta de preços apresentadas. 

8.6. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 

01 - Documentos de Habilitação. 

8.4.1 O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos 
licitantes presentes ou por seus representantes. 

8.7. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a 

Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

8.5.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido 

pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

8.5.2 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

8.5.3 Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 

Administrativos - CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – 

TCU; 

8.8. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.9. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

8.7.1 Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima 

mencionadas, a documentação de habilitação dos licitantes então será 

verificada, conforme demais exigências previstas neste instrumento 

convocatório. 

8.7.2 Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para 

analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e 

horário em que voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, 

todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - 

Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos 

membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a 

fase de habilitação. 

8.10. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem 

ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua 

desistência, ou da decisão desfavorável do recurso. 

8.11. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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Envelopes n° 02 

- Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, 

desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, 

ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da 

fase recursal. 

8.9.1 Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao 

direito de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados 

pelos licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior 

abertura. 

8.9.2 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe 

desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em 

razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

8.12. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, 

conforme item próprio deste Instrumento Convocatório. 

8.13. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 

(oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas 

das causas que as inabilitaram ou desclassificaram. 

 

8.14. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas 

pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes 

presentes. 

8.15. Será considerado inabilitado o licitante que: 

8.13.1 Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento 

Convocatório no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ressalvado o 

disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, 

empresas de pequeno porte enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007. 

8.13.2 Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

8.16. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal 

de microempresa, empresa de pequeno porte, a mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou 

parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da 

divulgação do resultado do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por 

igual período a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 

mediante apresentação de justificativa. 

8.14.1 A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 

da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

8.17. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita 
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mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos 

licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será 

feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.3. O critério de julgamento será o menor preço global. 

9.4. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os 

documentos pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais 

das entidades licitantes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a 

reunião para análise das mesmas. 

9.5. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, 

desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os 

requisitos estabelecidos neste Edital. 

9.6. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para 

efeito de julgamento da proposta. 

9.7. As propostas serão classificadas em ordem decrescente de preços propostos. 

9.8. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes 

classificadas. Havendo microempresa e empresas de pequeno porte, proceder-se-á à 

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 

porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

 

9.6.1 Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de 

pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima 

da proposta de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira 

colocada. 

9.6.2 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 

inferior ao da primeira colocada, no prazo de 10 (dez) minutos, caso esteja 

presente na sessão ou no prazo de 2 (dois) dias, contados da comunicação da 

Comissão de Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá 

ser escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório. 

9.6.3 Caso a microempresa e empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem 

naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o 

exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem 

anterior. 

9.9. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa ou 

empresa de pequeno porte empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o 
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valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes 

para que compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, para que se 

identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta. 

9.10. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova 

classificação das propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo 

aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a 

classificação inicial. 

9.11. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 

serviços: 

9.9.1 Produzidos no País; 

9.9.2 Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

9.9.3 Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País. 

9.9.4 Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento 

de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação. 

9.12. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha 

do licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes 

habilitados serão convocados. 

9.13. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação 

poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, 

escoimadas das causas de desclassificação. 

9.14. Será desclassificada a proposta que: 

9.12.1 Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

9.12.2 Contiver vício insanável ou ilegalidade; 

9.12.3 Não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto 

básico ou anexos; 

9.12.4 Apresentar, na composição de seus preços: 

 

9.12.4.1 Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

9.12.4.2 Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

9.12.4.3 Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos 

insuficientes para compor a unidade dos serviços. 

9.15. No Regime de Execução de empreitada por preço global, será 

desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um 

dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado 

pela Administração, salvo se o preço de cada uma das etapas previstas no cronograma 

físico-financeiro não superar os valores de referência discriminados nos projetos 
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anexos a este edital. 

9.13.1 Poderá ser solicitados ajustes dos custos unitários que estão acima dos 

fixados pela Administração. 

9.16. O regime de execução ser o de empreitada por preço global a participação na 

presente licitação implica a concordância do licitante com a adequação de todos os 

projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões 

em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos 

técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez 

por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto N. 

7.983/2013. 

9.17. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 

suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a 

proposta de preços ou menor lance que: 

9.15.1.1 For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, 

apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 

licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, 

para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.15.1.2 Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam 

inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo 

obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de 

trabalho vigentes 

9.15.1.3 O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 

48, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.15.1.4 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, 

ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão 

ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 

1993, a exemplo das enumeradas no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN 

SEGES/MP nº 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade 

da proposta. 

9.15.1.5 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta 

por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo 

possível a sua imediata desclassificação por inexequibilidade, será 

obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta. 

 

9.15.2 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas 

ou os indícios que fundamentam a suspeita. 



       

 

                                                                                                                                                                                                                            

______________________________________

______________________________________

____________________ 
 

 

 

Setor de Suprimentos e Serviços:Av. Acesso Dois, 530 Bairro Premem – Altamira, Pará  | altamiracpl@gmail.com 

Sede da Prefeitura: Rua Otaviano Santos nº. 2250, Bairro Sudam I, CEP. 68.371.288 – Altamira (PA) 

9.15.3 Será facultado ao licitante o prazo de 2 (dois) dias úteis para 

comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme 

parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de 

desclassificação. 

9.18. Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a 

desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a 

necessidade de majoração do preço ofertado, atendidas as demais condições de 

aceitabilidade. 

9.19. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja 

quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de 

seus termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, 

destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das 

condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes. 

9.20. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a 

proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.21. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação 

passar à subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida, se for o caso. 

9.22. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos 

licitantes para apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o 

recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo 

prazo. 

9.23. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os 

recursos interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento 

licitatório para homologação do resultado do certame pela autoridade competente e, 

após, adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor. 

9.24. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita 

mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos 

licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será 

feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

9.25. O resultado do certame será divulgado no http://www.ioepa.com.br/portal/, e 

https://altamira.pa.gov.br/ 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.3. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes 

e julgamento das propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 

1993. 

10.4. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista 

franqueada aos interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

http://www.ioepa.com.br/portal/
http://www.ioepa.com.br/portal/
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10.5. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as 

propostas terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e 

presentes razões de interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, 

eficácia suspensiva. 

 

10.6. Os recursos deverão ser encaminhados para o protocolo da CPL localizada no   

endereço Av. Acesso Dois, 530 Bairro Premem – Altamira, Pará ou pelo e- mail: 

altamiracpl@gmail.com 

10.7. O recurso será dirigido a Senhora Secretária Municipal de Saúde, por intermédio 

da Presidente da Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 

informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

10.8. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

 

11. DO TERMO DE CONTRATO 

11.3. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será 

firmado Termo de Contrato. 

11.4. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data 

de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

11.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá 

encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

11.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por 

igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela 

Administração. 

11.2.3 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da 

data da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial a qual servirá de 

marco para o início da contagem do prazo de execução, prorrogável na forma 

dos arts. 57, §1° e 79, §5º, da Lei n° 8.666/93. 

11.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar 

que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, 

recusar-se à 

 

assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de 

classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e 

comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das 
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sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 

12. DO REAJUSTE 

12.1. Só será admitido reajuste se o prazo de execução do objeto sofrer prorrogação, 

observados os termos desta Tomada de Preços e da Lei nº 8.666/93 e alterações 

posteriores, salvo se a prorrogação ocorrer por culpa exclusiva da CONTRATADA. 

12.1.1. Na hipótese de o prazo de execução da obra exceder a 12 (doze) meses, 

contado da data da ordem de início dos serviços, por motivos alheios à vontade da 

CONTRATADA, tais como, alteração do cronograma físico- financeiro, por 

interesse da SECRETARIA ou por fato superveniente resultante de caso fortuito 

ou força maior, o valor remanescente, ainda não pago, poderá ser reajustado de 

acordo com o disposto nas Leis nº 9.069, de 29/06/1995, e nº 10.192, de 

14/02/2001, utilizando–se a variação do Índice Nacional da Construção Civil – 

INCC da Fundação Getúlio Vargas – FGV, ocorrida no período respectivo, 

mediante solicitação expressa da CONTRATADA que se reserva o direito de 

analisar e conceder o acréscimo pretendido. 

12.1.1.1. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE pagará à CONTRATADA a 

importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 

12.1.1.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto 

ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em 

substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

12.1.1.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as 

partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor 

remanescente. 

12.1.1.4. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo 

referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que 

este ocorrer. 

13. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

131. Por ocasião do recebimento da obra, todas as instalações deverão estar funcionando 

perfeitamente e com a autorização dos órgãos competentes, bem como da Prefeitura 

Municipal. Será procedida cuidadosa verificação por parte da FISCALIZAÇÃO das 

perfeitas condições de todas as instalações elétricas, telefônicas, de abastecimento de água, 

rede de esgotos, rede de drenagem e demais outros aspectos da infraestrutura do local. 

13.2. Deverão ser demolidas todas as instalações provisórias utilizadas na execução da 

obra. 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

14.1. Das obrigações da CONTRATADA: 

14.1.1 A CONTRATADA será a única, integral e exclusiva responsável, em 



       

 

                                                                                                                                                                                                                            

______________________________________

______________________________________

____________________ 
 

 

 

Setor de Suprimentos e Serviços:Av. Acesso Dois, 530 Bairro Premem – Altamira, Pará  | altamiracpl@gmail.com 

Sede da Prefeitura: Rua Otaviano Santos nº. 2250, Bairro Sudam I, CEP. 68.371.288 – Altamira (PA) 

qualquer caso, por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza que causar à 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do objeto 

deste CONTRATO, respondendo por si e por seus sucessores, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento por parte da 

CONTRATANTE. 

14.1.2. ACONTRATADA se obriga a manter, durante a execução deste 

CONTRATO, um representante formalmente credenciado junto à 

CONTRATANTE, para recepção de instruções desta, bem como, proporcionar à 

sua fiscalização toda a assistência e facilidades necessárias ao bom cumprimento de 

suas funções durante a execução contratual. 

14.1.3. ACONTRATADA é a responsável por todos os ônus tributários federais, 

estaduais e municipais, e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, fiscal, 

securitária ou previdenciária, entendendo-se como ônus tributários o pagamento de 

impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições parafiscais, empréstimos 

compulsórios, tarifas e licenças (inclusive as ambientais) concedidas pelo Poder Público. 

14.1.4. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do 

CONTRATO, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no Edital de Tomada de Preços nº 001/2022/. 

14.1.5. A CONTRATADA responde, subsidiariamente, pelos atos praticados pela(s) 

firma(s) subcontratada(s), relacionados com o objeto deste Contrato. 

14.1.6. À CONTRATADA caberá identificar com placa a obra, instalar canteiro de 

obras, em observância às especificações e condições contidas nos Anexos do Edital de 

Tomada de Preços nº 001/2022/. 

14.1.7. A CONTRATADA deverá executar a obra com total observância às 

determinações das Normas Brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), das normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 

das normas que regulamentam as instalações e os serviços de energia elétrica, água e 

esgoto e telefonia e das leis que dispõem sobre segurança e medicina no trabalho. 

14.1.8. Compete a CONTRATADA, firmar, por sua conta, todos os contratos de 

seguros exigidos ou que venham a ser exigidos por lei e que incidam direta ou 

indiretamente sobre o objeto deste Contrato. 

14.1.9. A CONTRATADA promoverá por sua conta a cobertura através de seguro, 

dos riscos a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem, na 

execução do objeto deste Contrato, devendo reparar e indenizar danos de qualquer 

natureza causados à CONTRATANTE ou a terceiros, provenientes da ação ou omissão 

sua ou de seus prepostos, na execução das obras contratadas ou delas decorrentes. 

14.1.10. Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela 

fiscalização da CONTRATANTE. 

14.1.11. Garantir acesso, a qualquer tempo, da fiscalização da CONTRATANTE à obra 

em questão. 

14.1.12. Cientificar, imediatamente, à fiscalização da CONTRATANTE de qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verificar no canteiro de obras. 

14.1.13. Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições dos trabalhos, 

atendendo assim, as reclamações, exigências ou observações feitas pela fiscalização da 
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CONTRATANTE e atender as medidas técnicas e administrativas por ela determinadas. 

14.1.14. A CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de assinatura 

do contrato, recebimento de autorização para o início da execução contratual, deverá 

apresentar o comprovante da ART paga junto ao CREA. 

14.1.15. Fornecerá garantia mínima de 05 (cinco) anos para o perfeito funcionamento 
das instalações, 

contados a partir da aceitação provisória das obras, objeto deste Contrato. 

14.1.16. Ocorrendo evento motivador de paralisação da execução contratual, este 

deverá ser comunicado a CONTRATANTE, formalmente, em até 24h (vinte e quatro 

horas) de sua ocorrência, mediante oficio.  

14.1.17. Durante a execução das obras a CONTRATADA deverá observar o prescrito 

na Resolução CONAMA 307/2002, quanto ao gerenciamento de resíduos da construção 

civil. 

14.1.18. Manter seus empregados informados sobre as peculiaridades dos serviços a 

serem executados, orientando-os quanto à prevenção de incêndios e ao sigilo absoluto a 

respeito das condições físicas e dados técnicos, documentos e quaisquer elementos de 

informações produzidos no decorrer do contrato, sob pena de responsabilidade civil e 

criminal. 

14.1.19. Manter na obra o Livro Diário de Obras, onde serão anotadas as ocorrências 

diárias do canteiro, tais como, condições de tempo, efetivo de pessoal, etc., bem como as 

providências que estão sendo tomadas para a perfeita execução dos serviços. O Diário de 

obras deverá ter suas páginas numeradas e terá três vias, sendo uma da CONTRATADA, 

outra da CONTRATANTE, através de sua fiscalização, terá acesso irrestrito ao DIÁRIO 

DE OBRAS, utilizando-o para todas as comunicações, ordem de serviço, impugnação de 

materiais, em tudo o mais que se faça necessário para o perfeito andamento dos serviços. 

14.1.20. A contratada terá que providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das 

utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone e etc...), bem 

como agendar, junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de 

serviços públicos, vistorias com vistas à obtenção de licenças e regularização dos serviços e 

obras concluídas (habite-se, licença ambiental de operação e etc...); 

14.1.21. A contratada não deverá permitir a utilização de qualquer trabalho do menor 

de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem 

permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre; 

14.1.22. A contratada deverá fornecer mensalmente, ou sempre que solicitada pela 

CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS, e do pagamento dos salários e 

benefícios dos empregados utilizados na execução dos serviços; 

14.1.23. A contratada só poderá requerer aditivo com base na incompatibilidade, 

erros ou omissões dos projetos básicos e executivos, na forma do art.13, inciso II do 

Decreto Federal nº7983/2013. 

14.1.24. Os serviços de proteção provisórios, necessários à execução do objeto do 

Contrato, são de total responsabilidade da CONTRATADA, bem como as despesas 

provenientes do uso de equipamentos provisórios. 
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14.1.25. A CONTRATADA obriga-se a manter os seguintes seguros, em companhia 

idônea, encaminhando cópia das apólices a Secretaria Municipal de Saúde: 

14.1.25.1. Risco de Responsabilidade Civil do Construtor; 

14.1.25.2. Contra Acidentes de Trabalho; e, 

14.1.25.3. Riscos diversos de acidentes físicos decorrentes da execução do objeto do 

contrato, além de outros exigidos pela legislação pertinente. 

14.1.26. Cumprir as normas regulamentares sobre a segurança, higiene e medicina do 

trabalho diligenciando para que seus empregados e os seus possíveis subcontratados 

trabalhem com Equipamento de Proteção Individual – EPI, tais como: capacetes, botas, 

luvas, capas, óculos, cintos e equipamentos adequados para cada tipo de serviço. A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE poderá paralisar os serviços enquanto tais 

empregados não estiverem protegidos. O ônus da paralisação correrá por conta da 

CONTRATADA, mantendo-se inalterados os prazos contratuais. 

14.1.27. As despesas não cobertas pelas respectivas apólices, inclusive as relativas 
aos empregados de 

subempreiteiras e/ou de subcontratas, bem como os bens de terceiros e/ou quaisquer 

outros danos causados por sinistros na obra ou por causa dela, serão de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. 

14.1.28. Correrão, por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as 
consequências de: 

14.1.28.1. Sua negligência, imperícia, imprudência ou omissão; 

14.1.28.2. Infiltração de qualquer espécie ou natureza; 

14.1.28.3. Ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir ao 

objeto do contrato; 

14.1.28.4. Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados 

seus ou de terceiros, na obra ou em decorrência dela. 

14.1.29. Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir os 

trabalhos a cargo da CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura do 

seguro, um prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, contado a partir da notificação da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, para dar início à reparação ou à reconstrução 

das partes atingidas. 

14.1.30. A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilância 

sobre os trabalhos executados, materiais e equipamentos disponibilizados na obra, 

cabendo-lhe toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e danos que, eventualmente, 

venham a ocorrer. 

14.1.31. A CONTRATADA caberá a responsabilidade total pela execução do objeto 

do Contrato, bem como pelos serviços executados por terceiros sob sua administração, 

respondendo, ainda, pela perfeição, segurança e solidez dos serviços executados, até o 

prazo legal de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do Código Civil, bem como pelos 

danos causados aos prédios circunvizinhos, redes de infraestrutura, à via ou logradouro 

público, ou a terceiros, e também pela execução das medidas preventivas contra citados 

danos, em obediência rigorosa às exigências das autoridades competentes, dispositivos 

legais ou regulamentares, respondendo, ainda, por eventuais multas e acidentes ocasionados 

durante a execução dos serviços. 
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14.1.32. A CONTRATADA é responsável pela conservação das obras e serviços 

executados, cabendo-lhe ainda a guarda e manutenção da obra até o Termo de 

Recebimento Definitivo, devendo demolir e refazer os serviços impugnados pela 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, logo após o conhecimento dos mesmos, os 

quais lhe serão informados, via Diário de Obra e/ou fichas de recomendações, ficando 

por conta exclusiva da CONTRATADA as despesas decorrentes destas providências. 

14.1.33. Os materiais e equipamentos especificados estarão sempre sujeitos a exame de 

similaridade, desde que este seja formalmente aprovado pela SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE. Caberá a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE a 

decisão sobre eventuais pedidos pela CONTRATADA, de substituição de materiais por 

produtos similares, devendo esta, para tanto, recorrer a laboratórios especializados. 

14.1.34. Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam similaridade total ou 

equivalência se desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas 

características técnicas. 

14.1.35. Na eventualidade de uma equivalência, a substituição se processará dentro da 

máxima similaridade possível. 

14.1.36. A decisão quanto à similaridade será da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, para cada caso efetivamente ocorrido. 

14.1.37. As consultas sobre similaridade serão efetuadas, em tempo oportuno, pela 

CONTRATADA, não se admitindo que o não atendimento imediato ao pedido seja 

justificativa ao não cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação contratual. 

14.1.38. A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE catálogos e amostras dos materiais e equipamentos passíveis 

de serem utilizados na obra, antes de sua efetiva aquisição. 

14.1.39. Fornecer amostras dos materiais aprovados pela SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE que serão cuidadosamente conservadas no canteiro de obra, até o fim dos 

trabalhos, de forma a facultar a verificação, a qualquer tempo, de sua perfeita 

correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados, e as descritas abaixo: 

14.1.40. O pedido e respectiva análise de aditivos contratuais não importarão na 

paralisação da obra, ou atraso no cronograma apresentado, salvo se gravemente 

impeditivos da continuação da obra por ser essenciais a etapa programada, conforme 

autorização escrita da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, estando ressalvando a 

possibilidade de continuar com a obra em relação a outras etapas não relacionadas ao 

aditivo contratual. 

14.2. Das obrigações da CONTRATANTE: 

14.2.1. Providenciar, por si ou por meio de empresa contratada, a medição da 

execução da obra, de acordo com o cronograma físico-financeiro, para fins de 

faturamento; 

14.2.2. Pagar o valor ajustado no contrato; 

14.2.3. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra; 

14.2.4. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

representante técnico ao responsável técnico da CONTRATADA; 

14.2.5. Acompanhar o andamento da obra por intermédio da Fiscal que para tanto 

que for formalmente designada; 
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14.2.6. Autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, decorrentes de imprevistos 

durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido ao 

representante técnico desde que aprovado pela Administração, e que tenha comprovada a 

necessidade dos serviços; 

14.2.7. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as 

orientações passadas pelo representante técnico cujos serviços estejam em desacordo com 

as especificações constantes deste Edital; 

14.2.8. Solicitar que seja refeito o serviço recusado; 

14.2.9. Atestar as faturas correspondentes e acompanhar o serviço por intermédio 

do(s) representante(s) técnico(s). 

 

 

15. DO PAGAMENTO 

15.1. Conforme proposta comercial apresentada pela Contratada na Tomada de 

Preços nº 001/2022/, sendo os correspondentes pagamentos efetuados pela 

SECRETARIA DE FINANÇAS, mediante crédito em conta corrente da Contratada, 

mediante a comprovação da execução dos serviços constantes na Cláusula Primeira, 

devendo ser emitida a Nota Fiscal/ Fatura correspondente, expedida de acordo com a 

legislação fiscal vigente, contendo a descriminação dos objetos fornecidos. Não havendo 

documentos a regularizar ou entregar, o pagamento será processado no prazo de até 30 

(trinta) dias do mês subsequente à data do protocolo da Fatura/Nota Fiscal. Havendo 

documentação irregular, o prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento somente contará, 

após a regularização por parte da empresa. 

15.2. As medições serão efetuadas em campo, na unidade dos serviços efetivamente 
executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, de acordo com a descrição da Planilha de 
Orçamento Analítico. 

15.3. O pagamento será feito de acordo com o preço constante na Planilha de 

Orçamento Analítico, que é a compensação integral para execução dos serviços, que 

inclui material, mão de obra, encargos sociais, ferramentas, transportes, lucro, e tudo 

mais necessário para execução das obras. 

15.4. Visando o atendimento da Lei nº 12.349, de 15/12/2010, que alterou o art. 3º 

da Lei nº 8.666/93, introduzindo o desenvolvimento nacional sustentável como 

objetivo das contratações públicas, esclarecemos que o pagamento das medições só será 

efetuado após a CONTRATADA apresentar cópia das Licenças Ambientais vigentes 

das empresas responsáveis pelo  fornecimento de materiais de 

construção civil; comprovante de destinação dos resíduos sólidos de construção civil, bem como a 

Licença Ambiental da empresa contratada para coleta dos resíduos; comprovante de destinação dos 

efluentes domésticos gerados na fase de construção. 

15.5. Os correspondentes pagamentos efetuados pela Secretaria Municipal de 

Finanças, mediante crédito em conta corrente da Contratada, Banco XXXXXXXXXX 

Agencia nº XXXXXXXXXXXX e Conta Corrente nº XXXXXXXXXXXX. 

15.6. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE à CONTRATADA 

mediante medição dos serviços efetivamente executados em cada etapa do 

CONTRATO, acompanhada de relatório fotográfico correspondente, conforme preços 
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unitários pactuados que integram a Proposta Comercial – ANEXO II e no valor das 

parcelas previstas conforme o cronograma físico-financeiro, no 30º (trigésimo) dia 

corrido a contar da data final do período de adimplemento de cada etapa da obrigação, 

mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA, desde que obedecidas as 

formalidades contratuais e legais pertinentes, inclusive a comprovação da retenção 

prevista no artigo 31 da Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

15.7. O preço fixado no "caput" da cláusula terceira será fixo e irreajustável, salvo se 

houver prorrogação de vigência do prazo contratual, após devida apuração de 

responsabilidade da parte que deu causa ao atraso na obra, apresentação de novo 

cronograma de execução e justificativas razoáveis. Na hipótese de o prazo de execução da 

obra exceder 12 (doze) meses, contado da data da ordem de início dos serviços, por 

motivos alheios à vontade da CONTRATADA, tais como, alteração do cronograma físico- 

financeiro, por interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ou por fato 

superveniente resultante de caso fortuito ou força maior, o valor remanescente, ainda 

não pago, poderá ser reajustado de acordo com o disposto nas Leis nº 9.069, de 

29/06/1995, e nº 10.192, de 14/02/2001, utilizando–se a variação do Índice Nacional da 

Construção Civil – INCC da Fundação Getúlio Vargas – FGV, ocorrida no período 

respectivo, mediante solicitação expressa. 

15.8. Caso venha a ocorrer o aditamento do CONTRATO, na forma prevista no § 

1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, os acréscimos de quantidades serão remunerados, tendo 

como base, o menor preço unitário apurado na Proposta da CONTRATADA. 

15.9. Em caso da necessidade de aditivar itens novos constantes dos catálogos 

EMOP, SINAPI, SEOP, SBC, SCO e PINI, serão utilizados os menores custos 

unitários, acrescidos do BDI adotado pela contratada nesta licitação. Caso esses itens 

novos não estejam previstos nos referidos catálogos, serão realizadas, pela 

CONTRATADA, cotações de preços com no mínimo 03 (três) empresas especializadas, 

devidamente comprovadas através de documentos pertinentes, quando então serão 

praticados, com a devida autorização da Fiscalização da CONTRATANTE, os menores 

preços unitários apurados nessa pesquisa. 

15.10. No caso de acréscimo de serviços que implique em aumento de custos 

indiretos de administração local da obra, este aumento deverá ser detalhadamente 

justificado pela CONTRATADA na elaboração do termo aditivo, devendo-se manter, no 

máximo, o mesmo percentual dos custos de administração local em relação ao total dos 

custos diretos inicialmente contratados. 

15.11. O pagamento da última medição somente se dará após a apresentação do 

comprovante de HABITE- SE e das ligações definitivas de esgoto, água e energia 

elétrica. 

 

 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

16.1. Sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei civil, 

as penalidades são as previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, e demais disposições legais e complementares vigentes, em especial as 
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seguintes sanções: 

16.2. quaisquer valores monetários oriundos de inexecução total ou parcial do objeto 

da presente licitante poderão ser protestados juntos às serventes extrajudiciais de 

protesto de títulos, acrescidos de 20% (vinte por cento) a título de honorário 

advocatícios, incidentes sobre o total da dívida, valor este que será demonstrado por 

mero cálculo aritmético quando das apresentação do título a protesto; 

16.3. Os contratados, quando de sua anuência/participação nesta licitação, já 

declararam ser a dívida oriunda do inadimplemento parcial ou total do objeto do certame 

liquida certa e exigível. 

a) Advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, 

mediante contrarrecibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o 

atraso, que só serão aceitas mediante crivo da administração; 

b) Multa moratória no percentual correspondente a 0,1% (zero vírgula um por 

cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente 

sobre o valor do contrato, até a data do efetivo adimplemento, observado o limite 

de 15 (quinze) dias corridos. 

c) A multa moratória será aplicada a partir do 1º dia útil da inadimplência, contado 

da data definida para o regular cumprimento da obrigação. 

d) Mediante protesto junto aos cartórios de protesto de títulos, obedecido o 

prescrito no item b.4 porque liquida, certa e exigível; 

e) Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução; 

f) Suspensão do direito de participar em licitações ou firmar contratos com a 

contratante, ou com qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo 

prazo de até 02 (dois) anos; 

g) 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 deverá ser concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no subitem anterior. 

h) As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial do Estado e da 

União, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 

f) A sanção estabelecida na alínea “g” é de competência exclusiva do Secretário de 

Estado de Administração, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no 

prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 

(dois) anos de sua aplicação. 

g) Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos 
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pagamentos devidos  pela Administração ou quando for o caso, cobrada judicialmente. 

h) As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 

i) As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente 

moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime a EMPRESA 

CONTRATADA de reparação de eventuais perdas e danos, que do seu ato venham 

acarretar. 

16.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 

1999. 

16.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

16.6. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 

Projeto Básico/ Especificação Técnica. 

 

17. DA IMPUGNAÇÃO 

17.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 

habilitação, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. 

17.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

17.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 

aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis 

antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 

Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo 

da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida Lei. 

17.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

altamiracpl@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no protocolo geral no 

endereço :Av. Acesso Dois, 530 Bairro Premem – Altamira, Pará  Prédio da CPL, nos 

dias úteis no horário das 08h00min até as 14h00min. 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 

por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

18.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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18.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

18.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da 

obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 

18.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo 

mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o 

prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 

não afetar a formulação das propostas. 

18.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local 

anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em 

sentido contrário. 

18.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

18.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar no ato da sessão pública. 

18.9. Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, 

dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das 

correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante 

e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia. 

18.10. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

18.11. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de 

seus anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais 

documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

18.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 

em dias de expediente na Administração. 
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18.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

18.14. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

18.15. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições 

da Lei n. 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

 

18.16. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço Setor de Suprimentos 

e Serviços:Av. Acesso Dois, 530 Bairro Premem – Altamira, Pará, e também poderá 

ser lido e/ou obtido no endereço eletrônico e Site da Prefeitura – Portal da 

Transparência https://altamira.pa.gov.br/ nos dias úteis, no horário das 08 horas às 

18 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 

permanecerão com vista franqueada aos interessados e onde serão recebidos os 

documentos de habilitação dos licitantes, para efeito de cadastramento por esta 

Administração (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993). 

18.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

18.17.1. ANEXO I – Projeto Básico/ Especificação Técnica; 

18.17.2. ANEXO II – Memorial Descrito e Justificativo; 

18.17.3. ANEXO III – Planilha de Custos e Formação de Preços 

18.17.4. ANEXO IV – Cronograma físico-financeiro; 

18.17.5. ANEXO V – Composição BDI 

18.17.6. ANEXO VI – Modelo de Proposta de Preços 

18.17.7. ANEXO VII – Composição encargos sociais 

18.17.8. ANEXO VIII – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto 

no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal; 

18.17.9. ANEXO IX – Modelos de declaração de elaboração independente de proposta; 

18.17.10. ANEXO X - Modelo de declaração de inexistência de fato 

superveniente     impeditivo da habilitação; 

18.17.11. ANEXO XI - Minuta de Termo de Contrato; 
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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE REFORMA PARA 

MANUTENÇÃO PREDIAL DE 16 (DEZESSEIS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) 

MUNICIPAIS E READEQUAÇÃO DO SETOR DE IMAGEM DO HOSPITAL GERAL DE 

ALTAMIRA – HGA. 
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1 - OBJETO  

Visa o presente Projeto Básico detalhar os elementos necessários à CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA SERVIÇO DE REFORMA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE 16 

(DEZESSEIS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) MUNICIPAIS E READEQUAÇÃO 

DO SETOR DE IMAGEM DO HOSPITAL GERAL DE ALTAMIRA – HGA, compreendendo 

a  Realização de serviços eventuais diversos relacionados aos sistemas manutenidos, tais quais: 

instalação e remanejamento de circuitos elétricos, sistema de cabeamento estruturado de lógica 

e telefonia, instalação e remanejamento de instalação de luminárias, substituição de lâmpadas e 

equipamentos hidrossanitários, instalações hidráulicas, bem como reconstituição de partes civis 

afetadas. O serviço será prestado nos locais, horários e periodicidade estabelecidos neste Projeto 

Básico. 

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS QUANTITATIVOS:  Os serviços contratados serão 

executados sob regime de empreitada integral, atendendo aos requisitos constantes deste Projeto 

Básico, nos seguintes locais:  
 

UBS BELA VISTA  

UBS JATOBÁ  

UBS LARANJEIRAS  

UBS NOVA ALTAMIRA  

UBS SANTA ANA  

UBS SÃO JOAQUIM 

UBS SUDAM I  

UBS PREMEM  

UBS INDEPENDENTE II  

UBS ALBERTO SOARES  

UBS CRUZEIRO 

UBS SUDAM II  

UBS MUTIRAO  

UBS BOA ESPERANÇA  

UBS APARECIDA  

UBS COLINA  

SETOR DE IMAGEM DO HGA 

 

VALOR DE REFERENCIA PARA OS SERVIÇOS : R$ 1.987.914,86 (Um milhão, novecentos 

e oitenta e sete mil, novecentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos). 

O prazo para execução dos serviços será de 04 (quatro) meses e  deverão ser executados nas 

dependências das UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS) Municipais e SETOR DE 

IMAGEM DO HGA, no horário de 08:00 às 17:00h, e se necessário, aos sábados e domingos e 

períodos noturnos.  

Deve ser levado em consideração que as Unidades Básica de Saúde e setor de imagem não podem 

ter seu funcionamento interrompido durante os serviços devendo a contratada em conjunto com 

a Contratante e Direção de cada unidade de saúde  elaborar plano de ação para a execução dos 

serviços. 



 
 
 
 
 
 

 

2) JUSTIFICATIVA  

A contratação justifica-se pela necessidade do atendimento e da prestação de serviços de 

manutenção predial nas UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) municipais de Altamira 

readequação do setor de imagem do Hospital Geral de Altamira – HGA, com a rapidez e 

eficiência necessárias de modo que garanta a Administração Municipal a continuidade da 

prestação dos serviços básicos de saúde.  

A manutenção predial pretendida visa executar um conjunto de atividades para garantir plena 

capacidade e condições de funcionamento contínuo, seguro e confiável dos ambientes de trabalho 

administrativo, preservando as características e desempenhos, mantendo o estado de uso ou de 

operação, bem como na recuperação deste estado, e ainda manter o patrimônio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE. 

Essa contratação constitui-se na alternativa mais eficiente e eficaz para a Administração Pública, 

na sua tarefa de zelar pelo patrimônio público e mantê-lo funcionando adequadamente para 

atender as atividades afins.,  

Considerando que a CONTRATANTE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE não dispõe em seu 

quadro funcional de pessoal específico para execução rotineira dos serviços descritos, justifica-

se a contratação da prestação dos serviços especializados visando a execução das atividades de 

manutenção – predial.  

Além disso, a contratação se justifica também pela necessidade do atendimento e da prestação 

de serviços de readequação do setor de imagem do Hospital Geral de Altamira – HGA para 

melhores acomodações com o objetivo de abranger instalações para funcionamento de um 

tomógrafo conforme plano de trabalho anexo a este Projeto Básico, que informa que deverá haver 

uma ampliação do setor de tomografia e o ambiente de instalação deverá ser em conformidade a 

RDC-50, com objetivo geral de melhorar a eficiência na saúde pública do Município de 

Altamira/PA.  

3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA REFORMA E READEQUAÇÃO 

 3.1 - Deverá ser executada a Manutenção Predial, de modo a preservar o desempenho, a 

segurança e a confiabilidade dos componentes e sistemas da edificação, prolongar a sua vida útil 

e reduzir os custos de manutenção.  

3.2 - Os serviços de conservação e manutenção correspondem às atividades de inspeção, limpeza 

e reparos dos componentes e sistemas da edificação, baseado em rotinas e procedimentos 

periodicamente aplicados nos componentes da edificação.  

3.3 - A CONTRATADA deverá ter, no mínimo, em seu quadro permanente uma equipe mínima 

de mão-de-obra qualificada nas quantidades e especificidades, podendo essa equipe ser acrescida 

de mais profissionais e de mais especialidades em função do vulto e complexidade dos serviços 

a serem realizados.  



 
 
 
 
 
 

 

3.4 - Para a execução dos serviços a CONTRATADA deverá disponibilizar permanentemente 

uma quantidade de veículos suficientes para os serviços, ficando a cargo da mesma a manutenção 

e o abastecimento (combustível) desses veículos.  

3.5 - Caberá ao fornecedor contratado a execução de todos os serviços necessários à manutenção 

e conservação atinente a presente contratação, devendo executar, dentre outros, os seguintes 

serviços:  

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO  

3.5.1. ARQUITETURA  

Os serviços preliminares como demolições, transportes, remoção e tapumes de vedação, 

deverão ser executados, de modo a minimizar os estragos nas áreas não danificadas, 

preservando a integridade dos demais elementos sem interferir nas rotinas de 

funcionamento da unidade de saúde.  

Todos estes custos serão de responsabilidade da CONTRATADA. Os serviços de 

conservação em arquitetura normalmente restringem-se à substituição de elementos 

quebrados ou deteriorados. Esta substituição deve ser feita após a remoção do elemento 

falho e da reconstituição original, se assim for o caso, de sua base de apoio, adotando-se, 

então, o mesmo processo construtivo utilizado anteriormente.  

Conforme o caso será necessário a substituição de toda uma área ao redor do elemento 

danificado, de modo que, na reconstituição do componente, não sejam notadas áreas 

diferenciadas, manchadas ou de aspecto diferente, bem como seja garantido o mesmo 

desempenho do conjunto.  

Se a deterioração do elemento for derivada de causas ou defeitos de base, deverá esta 

também ser substituída. Quando o defeito for provocado por instalações hidráulicas, 

elétricas ou outras, as mesmas deverão ser verificadas e sanadas antes da correção da 

arquitetura. As ocorrências mais comuns são as seguintes:  

a) Alvenarias: Deve-se descascar ou retirar o revestimento de todo o componente. Após 

a correção, deverá ser feito preenchimento com argamassa de cimento e areia no traço 

volumétrico 1:3, até obter-se um nivelamento perfeito da superfície. Posteriormente será 

aplicado o revestimento para refazer o acabamento de todo o componente original, 

atentando-se para a não formação de áreas de aspecto e desempenho diferentes; 

 b) Divisórias: Substituição das danificadas e realocação conforme layout, inclusive 

estrutura metálica de suporte e ferragens da porta.  

c) Pinturas: Na constatação de falhas ou manchas, ou mesmo em caso de conservação 

preventiva de qualquer pintura de componente da edificação, deve-se realizar o lixamento 

completo da área ou componente afetado, tratamento da base ou da causa do 

aparecimento das manchas ou falhas, quando houver. Posteriormente, procede-se à 

recomposição total da pintura nas mesmas características da original, ou com novas 

características se assim for determinado, somente nos locais afetados pelo reparo.  

d) Revestimento de Pisos: Ocorrendo destacamento de placas ou peças do revestimento, 

deverá ser retirado o revestimento da área em volta a fim de verificar a existência de 

problemas na estrutura do piso. Se houver problemas de dilatação excessiva, recomenda-



 
 
 
 
 
 

 

se a substituição de todo o piso por elementos mais flexíveis. Se não, procede-se à 

recomposição do piso afetado.  

e) Coberturas: A recomposição de elementos da cobertura,  deve ser feita sempre que 

forem observados vazamentos ou telhas quebradas sempre os manuais do fabricante, e 

nunca fazer a inspeção ou troca de elementos com as telhas molhadas.  

f) Portas , janelas e esquadrias em geral : devem ser  revisadas com substituição parcial 

ou total , como a ser determinado pela fiscalização / Ordem de Serviço , de seus elementos 

e ser recomposta , parcial ou totalmente , sua pintura ou verniz.  

3.5.2  PAVIMENTAÇÃO  

a) Pavimentos : Será prevista a reconstrução da estrutura do pavimento nos locais onde 

for constatada a existência de afundamentos ou buracos.  

3.5.3  FUNDAÇÕES / ESTRUTURAS / ELEMENTOS EM FERRO   

a) Fissuras: Avaliação do dano e comunicação ao CONTRATANTE para as devidas 

providências. Estruturas de Madeira  

b) Ataques de Fungos de Apodrecimento: Deverão ser observados os cuidados 

necessários para evitar o apodrecimento das peças de madeira provocado pelo ataque de 

fungos, que ocorre na conjunção de condições favoráveis de umidade, oxigênio livre (ar) 

e temperatura. Deverão ser removidas as causas da umidade, como as provenientes de 

goteiras em telhados, as resultantes do afastamento deficiente de águas pluviais e as 

decorrentes do acúmulo e condensação de águas em pontos localizados;  

c) Falhas na Pintura As falhas ou manchas na pintura das estruturas/elementos em ferro 

deverão ser recuperadas de conformidade com os procedimentos originais e 

recomendações dos fabricantes. As causas do aparecimento das falhas e manchas serão 

pesquisadas a fim de se evitar a sua reincidência.  

 

3.5.4  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS Instalações Hidráulicas (Água 

Fria e Água Quente) 

 a) Reservatórios: limpeza, lavagem interna e desinfecção; inspeção e reparos do medidor 

de nível, torneira de boia, extravasor, sistema automático de funcionamento das bombas, 

registros de válvulas de pé e de retenção controle do nível de água para verificação de 

vazamentos; inspeção das tubulações imersas na água;  

b) Bombas Hidráulicas: inspeção com o parecer da necessidade de conserto ou troca da 

mesma  

c) Válvulas e Caixas de Descarga: inspeção e teste de vazamento nas válvulas ou nas 

caixas de descarga, regulagens e reparos dos elementos componentes;  

d) Ralos e Aparelhos Sanitários / Válvulas Reguladoras de Pressão: inspeção de 

funcionamento, serviços de limpeza e de desobstrução, reparos necessários; 

 e) Registros, Torneiras e Metais Sanitários: inspeção de funcionamento; reparos de 

vazamento com troca de guarnição, aperto de gaxeta e/ou substituição completa; 

 f) Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios): inspeção de corrosão e 

vazamento, serviços de limpeza e de desobstrução, reparos de trechos e de fixações, 

inclusive repintura.  

3.5.5 Esgotos Sanitários  



 
 
 
 
 
 

 

a) Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios): inspeção de corrosão e de 

vazamento, serviços de limpeza e de desobstrução, reparos de trechos e de fixações, 

inclusive repintura;  

b) Ralos e Aparelhos Sanitários: inspeção periódica de funcionamento, serviços de 

limpeza e de desobstrução/substituição ;  

c) Fossas Sépticas: inspeção de tampas e transbordamentos, reparos necessários;  

d) Caixas Coletoras e Caixas de Gordura: inspeção geral, retirada dos materiais sólidos e 

dos óleos ou gorduras 

3.5.6 Águas Pluviais  

a) Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios): inspeção de corrosão e 

vazamento, serviços de limpeza e de desobstrução, reparos de trechos e de fixações, 

inclusive repintura; 

 b) Ralos /Caixas de Inspeção e de Areia: inspeção periódica de funcionamento serviços 

de limpeza e de desobstrução;  

c) Calhas e inspeção de vazamento: serviços de limpeza e de desobstrução; reparos de 

trechos e de fixações, pintura das calhas e condutores metálicos.  

3.5.7  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRÔNICAS 

 Os serviços de manutenção de instalações elétricas, de preferência, serão realizados por 

profissional ou empresa especializada, ou pelo fabricante do equipamento:  

a) Luminárias e Lâmpadas: inspeção e limpeza, substituição de peças avariadas (reatores, 

soquetes, vidro de proteção, lâmpadas e outros);  

b) Interruptores e Tomadas: inspeção, substituição e execução dos reparos necessários;  

c) Alimentação: verificar necessidade de aumento de carga nas unidades junto a 

Concessionária;  

d) Quadros Elétricos: inspeção, limpeza, reaperto dos bornes, troca de disjuntores ou 

chaves magnéticas defeituosos, troca de barramentos por oxidação ou carbonização;  

4 )  -O prazo para execução dos serviços é de 04 (QUATRO) MESES e  deverão ser executados 

nas dependências das UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) Municipais, no horário de 

08:00 às 17:00h, inclusive se necessário aos sábados e domingo segunda a sexta. 

4.1. Deve ser levando em consideração que o equipamento Unidade Básica de Saúde e Unidade 

de imagem do HGA não pode ter seu funcionamento interrompido durante os serviços devendo 

a contratada em conjunto com a Contratante e direção da UBS e HGA elaborar plano de ação 

para a execução dos serviços .  

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE /FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:  

5.1 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de 

acordo com as determinações do Contrato, do Edital e deste Projeto Básico.  

5.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.  

5.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.  



 
 
 
 
 
 

 

5.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato.  

 5.5 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação.  

5.6 Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da Contratada que 

embarace a fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o 

exercício de suas funções.  

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

6.1 Executar os serviços conforme especificações do Projeto Básico e de sua proposta, com os 

recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.  

6.2 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados 

pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 

culposamente, à Administração ou a terceiros.  

6.3 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e 

as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Administração.  

6.4 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração da 

CONTRATANTE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inclusive quanto ao cumprimento das 

Normas Internas, quando for o caso.  

6.5 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 

dos serviços.  

6.6 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 

qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ou de 

terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste Projeto Básico, 

devendo orientar seus empregados nesse sentido.  

6.7 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.  

6.8 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

6.9 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 

para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados 

nos incisos do § 1º do art. 55 da Lei nº 6.666, de 1993.  



 
 
 
 
 
 

 

6.10 Se responsabilizar pelo transporte dos prestadores de serviço no caso de greve, paralisação 

ou qualquer outra perturbação no transporte público, providenciando que os colaboradores 

cheguem em horário hábil para o trabalho.  

6.11 Substituir sempre que exigido, mediante justificativa por parte da 

CONTRATANTE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, qualquer empregado, inclusive o 

preposto, cuja atuação, permanência e/ou comportamento seja julgado prejudicial e ou 

inconveniente à disciplina do serviço.  

6.12 Comunicar a equipe de fiscalização do contrato, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

quaisquer alterações havidas no contrato social, exemplo: alteração nos sócios, mudança de 

endereço e etc, durante o prazo de vigência do contrato, bem como apresentar os documentos 

comprobatórios da nova situação.  

6.13 Caso a empresa não possua sede na cidade de Altamira , Estado do Pará, a Licitante deverá 

instalar escritório em Altamira  com capacidade técnica para resolver demandas solicitadas pela 

CONTRATANTE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, a ser comprovado na ocasião de 

assinatura  do contrato.  

7. Documentação relativa à Qualificação Técnica:  

7.1. Comprovante de Certidão de Registro da empresa licitante e de seus responsáveis técnicos, 

componentes de seu quadro técnico, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia do Pará - CREA/PA ou da sede da concorrente, das obrigações pelo exercício 

profissional relativas ao presente exercício; 

7.2 - Documentação relativa à capacidade técnico-operacional:  

7.2.2. Comprovação da capacitação técnico-operacional, através da apresentação de um ou mais 

atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de 

engenharia/arquitetura, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 

licitação: 

a)  Execução de obra civil  para construção ou manutenção que tenha pelo menos: 

 

SERVIÇO UNIDADE ORÇAMENTO 

% EXIGIDO 

QUANTITATIVO 

 

EXIGIDO 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE 

FORRO EM PVC 

FRISADO, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO 

M² 1.305,20 50% 652,60 

FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO DE 

PISO CERÂMICO 45 X 45 

CM, INCLUSIVE 

M² 1.137,94 50% 568,97 



 
 
 
 
 
 

 
REJUNTE 

APLICAÇÃO MANUAL 

DE PINTURA COM 

TINTA ACRÍLICA 

SOBRE PINTURA 

ANTIGA 

M² 19.353,94 50% 9.676,97 

7.2.2.1. Os atestados exigidos no item anterior, para serem aceitos, deverão ter as seguintes 

informações:  Descrição das características técnicas das obras ou serviços compatível em 

características, dimensão e complexidade do objeto licitado;  Informação se a execução do objeto 

se deu de forma parcial ou total;  Que seja firmado pelo representante legal do contratante na 

época, indicando a data de sua emissão; Mencionar o documento de responsabilidade técnica 

expedido em razão das obras ou serviços executados (ART/RRT). 

7.3.  - Documentação relativa à capacidade técnico-profissional:  

7.3.1. Registro ou inscrição do profissional responsável técnico da empresa no CREA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), 

detentor do atestado apresentado, em plena validade. 

7.3.2. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de 

Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da 

legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica 

que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o 

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as 

parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber: 

a)  Execução de obra civil  para construção ou manutenção que tenha pelo menos: 

 

SERVIÇO UNIDADE ORÇAMENTO 

% EXIGIDO 

QUANTITATIVO 

 

EXIGIDO 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE 

FORRO EM PVC 

FRISADO, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO 

M² 1.305,20 50% 652,60 

FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO DE 

PISO CERÂMICO 45 X 45 

CM, INCLUSIVE 

REJUNTE 

M² 1.137,94 50% 568,97 

APLICAÇÃO MANUAL 

DE PINTURA COM 

TINTA ACRÍLICA 

SOBRE PINTURA 

ANTIGA 

M² 19.353,94 50% 9.676,97 

OBS1: Os atestados que deverão ser apresentados a fim de suprir os itens de maior relevância 

especificados acima, devem ser apresentadas preferencialmente grifadas; 



 
 
 
 
 
 

 

OBS2: Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a 

apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante; 

7.3.3. Para execução da obra serão necessários: Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista 

conforme Projeto Básico/ Especificação Técnica. 

7.3.4. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 

pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, 

entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por 

intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado 

devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social e o prestador de serviços 

com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação 

contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação. 

7.3.5. No decorrer da execução do objeto, os profissionais indicados pelo licitante para fins de 

comprovação da capacidade técnico-operacional poderão ser substituídos, nos termos do artigo 

30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 

que a substituição seja aprovada pela Administração. No entanto, em termos gerais, a equipe 

técnica deverá ser composta, no mínimo, pelos profissionais listados acima : 

7.3.6. O profissional indicado como RESIDENTE será alocado na obra em tempo integral e só 

poderá ser substituído com a aprovação da SECRETARIA DE SAÚDE/ALTAMIRA. 

7.3.7. Não será permitida apresentação de um mesmo profissional para acumular mais de uma 

função, uma vez que se trata de um quadro de equipe mínima. 

6.7.8.   A não apresentação de todos os profissionais da Equipe Técnica de dedicação exclusiva 

resultará em desclassificação da Proponente. 

7.3.9 O profissional supracitado será responsável técnico pela execução e supervisão dos serviços 

necessários à realização do objeto, devendo estar sempre à frente dos serviços. 

7.3.10. A comprovação do vínculo empregatício do profissional responsável técnico com a 

licitante poderá ser efetuada por intermédio de cópias autenticadas ou de cópias simples 

acompanhado do documento original. 

a).- do Contrato Social, se proprietário ou sócio: 

b).- da Carteira de Trabalho ou Contrato de Trabalho; 

c).- pela Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA, se 

nela constar o nome do profissional indicado. 

d). Contrato de Prestação de Serviços  

e). ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre 

vencedor desta licitação.  
 8. PRAZO DE EXECUCAO E CONDICOES DE PAGAMENTO  

8.1. O prazo de execução dos serviços é de 04 (quatro) meses após a emissão das Ordens de 

serviços.  

8.2. O valor previsto em planilha anexa para execução dos serviços é de R$ 1.987.914,86 (um 

milhão , novecentos e oitenta e sete mil , novecentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos)  

8.3. O pagamento será realizado em 4  parcelas  aos 30°/60°/90°/ e parcela final na conclusão 

dos serviços contratados , obedecendo a medição dos serviços executados pelo contratante 

devidamente registrados em Boletim de medição assinado pelo fiscal de contrato. 



 
 
 
 
 
 

 

    

8.2 DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

8.2.1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

8.2.2 A execução dos serviços de manutenção predial  será de total responsabilidade da 

Contratada, que deverá ter Responsável Técnico habilitado em seu quadro de pessoal. Estes 

serviços devem ser executados conforme especificações técnicas e atribuições constantes do 

presente Projeto Básico, bem como à luz das normas técnicas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT e demais normas e legislação aplicáveis. 

8.2.2.1 Serviços de manutenção preventiva ordinários deverão ser executados pela Contratada, 

mediante solicitação e emissão de OS para cada UBS e unidade de imagem do HGA. a OS 

autoriza a Contratada a iniciar a execução dos serviços ordinários pretendidos , já devidamente 

preenchida com o preço proposto pelo CONTRATADO  

8.2.2.2 Após o recebimento de cada OS, a Contratada deverá apresentar para aprovação da 

fiscalização da CONTRATANTE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  Planilha, para a execução 

dos serviços solicitados, respeitando todos os itens a seguir: 

a) Indicação dos insumos e mão de obra que serão utilizados na execução do serviço, com 

seus respectivos códigos, fontes, quantitativos e preços unitários.  

b) Prazo de execução do serviço. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das 

disposições legais que regem a execução dos serviços serão de inteira responsabilidade da 

contratada, devendo, para tanto, ser prevista a obtenção de licenças diversas, pagamento de 

impostos, taxas e serviços auxiliares. 

Sempre que constar nas especificações a expressão "ou similar", o similar somente poderá ser 

usado se tiver sido indicado previamente na proposta apresentada pela licitante. 

A contratada somente poderá usar material diverso daquele definido, depois de submetê-lo ao 

exame e aprovação da fiscalização deste Órgão, a quem caberá impugnar seu emprego, quando 

em desacordo com as especificações exigidas. 

Todos os materiais e/ou equipamentos incorporados à obra deverão ser novos e de qualidade 

compatível com o respectivo serviço, devendo satisfazer rigorosamente às especificações do 

Edital e de seus Anexos. 

Altamira-PA, 03 de março de 2022. 

 

 

CARLOS MIGUEL TORQUATO ALVES 

Arquiteto - Matrícula nº 122873-0 
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1 INFORMAÇÕES TÉCNICAS  

1.1 Secretaria Municipal de Administração e Finanças – SEMAF  

 

Apoliane Lopes Gomes 

1.2 Secretaria de Planejamento Municipal – SEPLAN 

 

 

1.3 Convênio – Corpo Técnico envolvido 

 
Bruno Porto Economista 

 
Gabriela Maia  Arquiteta e Urbanista 

 
Renata Belz Kruger Arquiteta e Urbanista 

 Shara Katharine Portilho Engenheira Civil 

  

1.4 Entrevistados - Identificados como responsáveis 

 

Greyce Gomes Enfermeira chefe responsável por receber a Equipe de Vistoria SEPLAN  

1.5 Notas Complementares + Fotos da Fachada  

A Unidade de Saúde da Família Sudam I tem por finalidade a prestação de atendimento 

eletivo de promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial e de hospital-dia. Como tal, 

vem desempenhando relevante papel no serviço de saúde do município. Atualmente essa UBS 

classifica-se, de acordo com os padrões e classificações do Ministério da Saúde, como uma UBS 

Porte I, ou seja, destina-se e é apta para no mínimo, 1 Equipe de Atenção Básica, com número 

de profissionais compatível com as demandas da comunidade. A UBS fica localizada na rua Luís 

Né n° 1670 – Bairro Sudam I, e tem fácil acesso ao centro e principais instituições do município.  

 
Waldecir Aranha Maia Junior 
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Figura 1: Localização da UBS Sudam I. 

 

 

Figura 2: Fachada da UBS Sudam I. 

2 OBJETO DO LEVANTAMENTO  

Em resposta a solicitação do Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Saúde do 

Município (SESMA), o Setor de Convênio e Prestação de Contas realizou visita in loco na UBS 

Sudam I para a realização de vistoria e avaliação das estruturas físicas da UBS a fim de 

posteriormente indicar as intervenções necessárias para adequação do espaço de acordo com 

normas técnicas de Vigilância Sanitária (RDC 50), segurança, acessibilidade, e conforto para os 

usuários do espaço. O estudo ocorreu durante o dia 04 de outubro de 2021. 

A partir do levantamento anterior realizado pela equipe da Secretaria de Planejamento 

da Prefeitura de Altamira foi obtido o desenho técnico da planta baixa, cortes, fachada e 

cobertura da UBS. No qual coube a equipe de convênios responsável atualizá-la, uma vez que 

a mesma se encontrava obsoleta em relação às reformas anteriores. Para tanto, houve a  
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necessidade de uma segunda visita, 18 de outubro, para que o projeto básico ficasse 

o mais fiel possível a realidade atual. 

De forma geral, efetuou-se a verificação das demandas estruturais, de acessibilidade, 

sanitárias e elétricas da edificação, elencando as manifestações patológicas que acometem seu 

espaço físico, e listando as adequações e melhorias que visam garantir a conformidade do 

estabelecimento as normas técnicas; assim como trazer segurança e acessibilidade aos usuários 

do espaço e promover condições de conforto fundamentais para o pleno uso da UBS Sudam I. 

A visita técnica foi dirigida e supervisionada pela Engenheira Civil Shara Katharine Melo Silva 

Portilho, e pela Arquiteta e Urbanista Gabriela Santos Maia da Silva.  

3 RELATÓRIO  

A equipe da UBS Sudam I, através da Enfermeira Greyce Gomes, acompanhou o corpo 

técnico do setor de convênio da Prefeitura Municipal de Altamira na visita técnica ocorrida em 

04/10 entre as 15:00h e 16:30h, de forma que foram apontados os pontos críticos e passíveis de 

adequações e melhorias para o funcionamento satisfatório do espaço. Na segunda visita, 18/10, 

pela manhã, não foi necessário o acompanhamento da entrevistada de forma tão pertinente em 

se tratando de inspeção de atualização técnica. O relatório abaixo descreve o diagnóstico das 

patologias verificadas e o diagnóstico de melhoria com indicações de intervenções.   

 

DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS 

1 
Há infiltração (goteira) de água da chuva em vários pontos, especialmente 

no consultório Odontológico; 

2 

O sistema de combate a incêndio se encontra em ponto estratégico, há 

sinalização de emergência e em posicionamento adequado (até 5 metros 

do acesso), porém fora do prazo de validade; 

3 

O ambiente possui paredes de vedação com presença de umidade e 

infiltração em especial nos locais próximos a área externa (especialmente 

na Farmácia, Enfermagem e Recepção); 

4 
As paredes já se encontram sujas e desgastadas, em especial em locais 

de alto fluxo; 

5 
Na copa para funcionários há problemas de mau cheiro, decorrente do 

sistema de esgoto; 

6 

A estrutura hidráulica está preservada, há problemas pontuais como a 

troca de torneiras, algumas por terem gotejamento, outras por não 

atenderem a padrões previstos nas normas técnicas (NBR 9050 e RDC 

50); 

7 
A rede presente de transporte de águas oriundas da chuva não possui 

inclinação favorável ao transporte externo das águas pluviais; 

8 
A caixa d´água tem armadura exposta, problemas no madeiramento e 

transbordamento constante, o que acarreta infiltração; 

9 Banheiros sem acessibilidade; 
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10 
Rampas de entrada e dentro da instituição não atendem as normas de 

acessibilidade;  

11 Ausência de acessórios sanitários (ralos e tampa de vaso);  

12 
Banheiro acessível com desnível e chuveiro fora dos padrões da NBR 

9050;  

13 Forro com avarias pontuais, resultado possível de goteira; 

14 
A área de fundo do local está prejudicada pelo crescimento de vegetação, 

trazendo riscos à integridade física dos utilizadores; 

15 
Problemas pontuais na manutenção da rede elétrica, ausência de plafons 

e lâmpadas; 

16 Revestimento de áreas com material não compatível, segundo RDC 50.  

17 Piso da área de acesso e calçada degradados 

  

 

DIAGNÓSTICO MELHORIA 

1 

Devido a, sobretudo, ação do tempo e falta de manutenção, pode ter 

havido movimentação de telhas ou possível problema na calha (avaliando 

localização); assim é necessário a revisão da cobertura; 

2 Há necessidade da troca do extintor de incêndio; 

3 
Raspagem e impermeabilização da área externa e requalificação da 

interna (com raspagem, reboco e pintura); 

4 

Pintura das paredes internas e externas com tinta acrílica (mais resistente 

e lavável (o que é recomendável pela RDC 50) em se tratando de uma 

unidade básica de saúde; 

5 
O principal problema do mau cheiro se dá pelo mau estado do sifão da pia 

da cozinha, a troca e avaliação do problema tornam-se necessárias; 

6 

A troca das torneiras se faz necessária para o banheiro acessível – tipo 

alavanca, e para as demais áreas de atendimento hospitalar para atender 

a recomendação do Ministério da Saúde – no seu Manual de Estrutura 

Física das unidades básicas de Saúde 2009, que por sua vez se baseia na 

RDC 50, que especifica torneiras de fácil manuseio para o ambiente de 

trabalho. 

7 

O sistema de transporte de água pluvial precisa ser revisado, 

principalmente para tornar favorável a vazão das águas para a área do 

logradouro (rua), é ideal a aplicação de inclinação no piso dos corredores 

para evitar alagamentos ou acúmulo indesejado de água e a mesma deve 

seguir inclinação dentro dos padrões até a área de acesso a UBS (o que 

aplica 3% em ambientes externo, segundo NBR 9050); 

8 

Será realizada uma camada de impermeabilização na estrutura de 

concreto do castelo e fornecimento de novas tábuas de madeira para 

suporte da caixa d’água; para solucionar o problema de transbordamento 

será instalada uma boia.  

9 

O banheiro dos funcionários não possui acessibilidade e é unitário para os 

2 sexos (porém dentro das normas e plausível para os limitantes do local), 

o banheiro acessível por sua vez apresenta lavatório de torre, o que 
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dificulta a aproximação do cadeirante a pia, inviável também segundo a 

NBR 9050; 

10 
Readequação da rampa de entrada e interior de acordo com as normas de 

acessibilidade, i: 8,33% (NBR 9050); 

11 

Colocação de ralos do tipo escamoteado, para fechamento e proteção de 

bichos e insetos, recomendação RDC 9050; Tampa de vaso normal, sem 

aberturas ou elevações. 

12 

O chuveiro e seu desnível estão alocados em local de conflito com a área 

de transferência para cadeirante, cujo módulo é 0,8m x 1,2m, assim para 

o diâmetro de rotação (1,5 m) também há conflito; Para readapta-lo será 

necessário aliar o piso e remover o chuveiro; 

13 Averiguação, limpeza e caso necessário, pintura do teto; 

14 

Por se tratar de uma UBS é essencial a assepsia do local, para tanto a 

área externa ao fundo será cimentada e fornecerá suporte para área de 

serviço do local; 

15 
Solução pontual na manutenção da rede elétrica, instalação de plafons e 

lâmpadas; 

16 

Troca por tinta acrílica de acabamento acetinado para fácil limpeza e em 

cor branca, que evidencie sujeiras, para assim haver manutenção 

constante, segundo RDC 50. 

17 Troca de piso e requalificação das áreas que sejam viáveis  

 
 
4 PARECER TÉCNICO  

O diagnóstico a partir da visita técnica realizada permitiu a identificação de 

irregularidades que podem ser nocivas à higiene, conforto e segurança dos usuários da Unidade 

de Saúde Básica – Sudam I. Principalmente as relacionando com as normas da NBR 9050 e 

RDC 50. 

Foram verificadas a presença de manchas e infiltrações nas paredes de vedação de 

boa parte dos compartimentos da edificação. Tais manifestações em muito se devem a falta de 

manutenção, com sucessivas colagens e informativos nas paredes, e a falta de queda no piso 

dos corredores externos que empossam a água das chuvas. O agravamento do problema se dá 

também por não haver impermeabilização adequada das paredes exteriores. 

A edificação precisa de adequações quanto a acessibilidade. Destacando a existência 

das rampas que não possuem inclinações condizentes com a NBR 9050. Há também a 

necessidade de adaptação do banheiro acessível, devendo o mesmo estar em um mesmo nível 

e com a possibilidade de rotação completa (diâmetro: 1,50 metro), além da torneira que 

possibilite manuseio de pessoas com restrição motora. 

Em suma a UBS está em um estado que requer reparos, seus principais problemas se 

originam do tempo e defasagem adquirida. Caixa d’água, torneiras, ralos, lâmpadas, cobertura,  



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
PODER EXECUTIVO 

 

piso e sifão são questões pontuais e com troca se solucionam. Com a reforma além de 

atenderem aos desejos de funcionários e pacientes, se atenderão recomendações que tornam o 

serviço de saúde melhor. 

. 
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5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

  

Figura 1: Corredor com infiltrações. Figura 2: Infiltrações por umidade. 

. 

  

Figura 3: Ralo inexiste/ desnível W.C PcD Figura 4: Falta de lâmpada e plafon. 

 

 

 

. 
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Figura 5: Problemas no esgoto da copa. Figura 6:  Comprometimento pia copa. 

 

  

Figura 7: Vegetação alta. Figura 8: Desgaste pintura externa. 

 

  

Figura 9: Paredes sujas Figura 10: Infiltração Caixa d’água. 
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Figura 11: Goteiras no forro Figura 12: Goteiras no forro 

 

  

Figura 13: Rampas internas. Figura 14: Rampas internas. 

 

  

Figura 15: Corredor falta escoamento. Figura 16: Tubulação pluvial. 
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Figura 17: Comprometimento caixa d’água. Figura 18: Telhado necessária manutenção. 

 

  

Figura 19: Torneira com gotejamento. Figura 20: Bolhas pintura 

 

  

Figura 21: Calçada de acesso degradada. Figura 22: Basculante enferrujada. 
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Figura 23: Rampa acesso irregular. Figura 24: Banheiro PcD com desnivel. 

 

 

 

 

  

Figura 25: Rampa Acessibilidade acesso 

 
 
 
 

Figura 26 Piso sem acessibilidade. 
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RELATÓRIO TÉCNICO UBS BELA VISTA 
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1 INFORMAÇÕES TÉCNICAS  

1.1 Secretaria Municipal de Administração e Finanças – SEMAF  

 
Apoliane Lopes Gomes 

1.2 Secretaria de Planejamento Municipal – SEPLAN 

 

 

1.3 Convênio – Corpo Técnico Envolvido 

1 Bruno Porto Economista 

2 Gabriela Maia  Arquiteta 

3 Shara Katharine Portilho Engenheira Civil 

  

1.3 Entrevistados - Identificados como responsáveis 

1 Elcilene França       Enfermeira responsável por receber a Equipe de Vistoria SEPLAN  

1.4 Notas Complementares + Fotos da Fachada  

A Unidade de Saúde da Família Bela Vista tem por finalidade a prestação de 

atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial e de hospital-

dia. Como tal, vem desempenhando relevante papel no serviço de saúde do município de 

Altamira – PA. Atualmente essa UBS classifica-se, de acordo com os padrões e classificações 

do Ministério da Saúde, como uma UBS Porte I, ou seja, destina-se e é apta para no mínimo, 1 

Equipe de Atenção Básica, com número de profissionais compatível as demandas da 

comunidade. A UBS está localizada na Av. circulação Perimetral, bairro Bela Vista.  

 
Waldecir Aranha Maia Junior 
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Figura 1: Localização UBS Bela Vista. 

 

 

 

Figura 2: Fachada Frontal UBS Bela Vista. 

 

 

2 OBJETO DO LEVANTAMENTO  

Em resposta ao Plano de Governo da Prefeitura Municipal de Altamira, o Setor de Convênio 

e Economia realizou visita in loco na UBS Bela Vista para a realização de vistoria e avaliação das 

estruturas físicas da UBS a fim de posteriormente indicar as intervenções necessárias para 

adequação do espaço de acordo com normas técnicas de Vigilância Sanitária (RDC 50), segurança, 

acessibilidade, e conforto para os usuários do espaço. O estudo ocorreu durante o dia 06 de outubro 

de 2021. 
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A partir do levantamento anterior realizado pela equipe da Secretaria de Planejamento da 

Prefeitura de Altamira foi obtido somente o desenho técnico da planta baixa da UBS. No qual coube 

a equipe de convênios responsável atualiza-la, uma vez que a mesma se encontrava obsoleta e ainda 

gerar cortes, fachada e planta de cobertura. Para tanto houve a necessidade de uma segunda visita, 

09 de outubro, para que o projeto básico fosse o mais fiel possível a realidade atual. 

O objetivo do presente relatório foi a verificação das demandas estruturais da edificação, por 

meio de visita técnica a fim de elencar as patologias que atingem os espaços físicos, listar as 

adequações e melhorias que visam garantir a conformidade do estabelecimento as normas técnicas; 

assim como trazer segurança e acessibilidade aos usuários do espaço e promover condições de 

conforto fundamentais para o pleno uso da UBS Bela Vista. A visita técnica para análise e avaliação 

da condição para a reforma da UBS Laranjeiras foi dirigida e supervisionada pela Engenheira Civil 

Shara Katharine Melo Silva Portilho, e pela Arquiteta e Urbanista Gabriela Santos Maia da Silva.  
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3 RELATÓRIO  

A visita técnica ocorreu em 06/10 entre as 10:00h e 11:30h, de forma que foram anotados os 

pontos críticos e passíveis de adequações e melhorias para o funcionamento satisfatório do espaço. 

O relatório abaixo descreve o diagnóstico das patologias verificadas e o diagnóstico de melhoria com 

indicações de intervenções. 

DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS 

1 Há infiltração (goteira) de água da chuva em poucos pontos; 

2 
Algumas paredes encontram-se sujas e desgastadas, em especial em 

locais de alto fluxo; 

3 

A estrutura hidráulica está preservada, há problemas pontuais como a 

troca de torneiras, algumas por terem gotejamento, outras por não 

atenderem a padrões previstos nas normas técnicas (NBR 9050 e RDC 

50); 

4 Ausência de acessórios sanitários (assento com tampa); 

5 Forro com avarias pontuais, resultado possível de goteira; 

6 
Problemas pontuais na manutenção da rede elétrica, ausência de 

lâmpadas; 

7 Vidro de balancim de banheiro trincado; 

8 
Portão metálico necessitando de reparos em sua base, que já está 

deteriorada. 

 

DIAGNÓSTICO MELHORIA  

1 
Devido a, sobretudo, ação do tempo e falta de manutenção, pode ter 

havido movimentação de telhas ou possível problema na calha (avaliando 

localização); assim é necessário a revisão da cobertura; 

2 
Pintura das paredes internas e externas com tinta acrílica (mais resistente 

e lavável (o que é recomendável pela RDC 50) em se tratando de uma 

unidade básica de saúde; 

3 

A troca das torneiras para as do tipo alavanca, se faz necessária para 

atender a recomendação do Ministério da Saúde – no seu Manual de 

Estrutura Física das unidades básicas de Saúde 2009, que por sua vez se 

baseia na RDC 50, que especifica torneiras de fácil manuseio para o 

ambiente de trabalho. 

4 Colocação de assento com tampa nos vasos sanitários; 

5 Substituição das peças do forro que estão com avarias por novas; 

6 Fornecimento e instalação de lâmpadas; 

7 Substituição de vidro do balancim; 

8 Recuperação do portão; 
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4 PARECER TÉCNICO  

O diagnóstico a partir da visita técnica realizada permitiu a identificação de irregularidades 

que podem ser nocivas à higiene, conforto e segurança dos usuários da Unidade de Saúde Básica – 

Bela Vista. Foram verificadas principalmente a presença de manchas e infiltrações nos forros devido 

às goteiras e deterioração da pintura existente, tanto das paredes como das portas. Há também 

necessidade de recuperação da base do portão. Em suma a UBS está em um estado que requer 

apenas meros reparos, seus principais problemas se originam do tempo e defasagem adquirida. 

Torneiras, assento de vaso, lâmpadas e cobertura são questões pontuais e com mera troca se 

solucionam. Com a reforma além de atenderem aos desejos de funcionários e pacientes, também a 

deixará dentro das recomendações que tornam o serviço de saúde melhor. 
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5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  

  

Figura 3: Portão metálico necessitando de reparos. Figura 4: Forro com manchas de 

infiltração. 

 

  

Figura 5: Balancim com vidro quebrado. Figura 6: Ausência de assento com 

tampa em vaso sanitário. 
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Figura 7: Ausência de lâmpada e plafon com 

avarias. 

Figura 8: Telhas quebradas. 

  

Figura 9: Janelas de vidro necessitando de 

película. 

Figura 10: Calhas obstruídas com 

folhas secas. 
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Figura 11: Lâmpada queimada e forro com 

manchas de infiltração. 

Figura 12: Parede necessitando de pintura. 

  

Figura 13: Lâmpada queimada e plafon com 

avarias. 

 
 

Figura 14: Portas necessitando de pintura. 
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Figura 15: Rufos com avarias pontuais. Figura 16: Manta impermeabilizante 

necessitando de substituição pontual. 

 

 

Figura 17: Pisos Desgastados.  
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RELATÓRIO TÉCNICO UBS NOVA ALTAMIRA 
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1 INFORMAÇÕES TÉCNICAS  

1.1 Secretaria Municipal de Administração e Finanças – SEMAF  

 
Apoliane Lopes Gomes 

1.2 Secretaria de Planejamento Municipal – SEPLAN 

 

 

1.3 Convênio – Corpo Técnico Envolvido 

1 Bruno Porto Economista 

2 Gabriela Maia  Arquiteta 

3 Shara Katharine Portilho Engenheira Civil 

4 Renata Belz Arquiteta  

5 Felipe Oliveira  Engenheiro Civil 

  

1.3 Entrevistados - Identificados como responsáveis 

1 Enfermeira Chefe      Responsável por receber a Equipe de Vistoria SEPLAN  

1.4 Notas Complementares + Fotos da Fachada  

A Unidade de Saúde da Família Nova Altamira tem por finalidade a prestação de 

atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial e de hospital-

dia. Como tal, vem desempenhando relevante papel no serviço de saúde do município de 

Altamira – PA. Atualmente essa UBS classifica-se, de acordo com os padrões e classificações 

do Ministério da Saúde, como uma UBS Porte I, ou seja, destina-se e é apta para no mínimo, 1 

Equipe de Atenção Básica, com número de profissionais compatível as demandas da 

comunidade. A UBS está localizada na rua Professora Odila de Souza, bairro Nova Altamira.  

 
Waldecir Aranha Maia Junior 
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Figura 1: Localização UBS Nova Altamira. 

 

 

 

Figura 2: Fachada Frontal UBS Nova Altamira. 

 

 

2 OBJETO DO LEVANTAMENTO  

Em resposta ao Plano de Governo da Prefeitura Municipal de Altamira, o Setor de Convênio 

e Economia realizou visita in loco na UBS Nova Altamira para a realização de vistoria e avaliação 

das estruturas físicas da UBS a fim de posteriormente indicar as intervenções necessárias para  
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adequação do espaço de acordo com normas técnicas de Vigilância Sanitária (RDC 50), 

segurança, acessibilidade, e conforto para os usuários do espaço. O estudo ocorreu durante o dia 08 

de novembro de 2021. 

 

A partir do levantamento anterior realizado pela equipe da Secretaria de Planejamento da 

Prefeitura de Altamira foi obtido o desenho técnico da planta baixa, corte do telhamento transversal, 

fachada frontal e projetos complementares (hidrossanitário) da UBS. No qual coube a equipe de 

convênios responsável apenas atualiza-la e complementa-la, uma vez que a mesma se encontrava 

obsoleta.  

O objetivo do presente relatório foi a verificação das demandas estruturais da edificação, por 

meio de visita técnica a fim de elencar as patologias que atingem os espaços físicos, listar as 

adequações e melhorias que visam garantir a conformidade do estabelecimento as normas técnicas; 

assim como trazer segurança e acessibilidade aos usuários do espaço e promover condições de 

conforto fundamentais para o pleno uso da UBS Nova Altamira. A visita técnica para análise e 

avaliação da condição para a reforma da UBS Nova Altamira foi dirigida e supervisionada pela 

Engenheira Civil Shara Katharine Melo Silva Portilho, pela Arquiteta e Urbanista Gabriela Santos Maia 

da Silva, pela arquiteta Renata Belz e pelo Engenheiro Felipe Oliveira.  

 

3 RELATÓRIO  

A equipe da UBS Nova Altamira, através da Enfermeira Chefe responsável, acompanhou o 

corpo técnico do setor de convênio da Prefeitura Municipal de Altamira na visita técnica ocorrida em 

08/10 entre as 15:00h e 16:30h, de forma que foram apontados os pontos críticos e passíveis de 

adequações e melhorias para o funcionamento satisfatório do espaço. O relatório abaixo descreve o 

diagnóstico das patologias verificadas e o diagnóstico de melhoria com indicações de intervenções. 

DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS 

1 
Algumas paredes encontram-se sujas e desgastadas, em especial em 

locais de alto fluxo, principalmente pelas sucessivas colagens; 

2 
Janelas com alta insolação e desconforto aos funcionários e pacientes, uso 

de cortinas de pano que não possibilitam limpeza adequada; 

3 

A estrutura hidráulica está preservada, há problemas pontuais como o não 

atendimento aos padrões previstos nas normas técnicas (NBR 9050 e RDC 

50), para banheiros do tipo PcD; 

4 
O sistema elétrico encontra-se preservado com problemas pontuais como 

lâmpadas queimadas e falta de plafons; 

5 Há desplacamento pontual de peça cerâmica que compõem o piso. 
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6 

Banheiros PcD necessitam de revisão quanto ao tipo de vaso e 

posicionamento de suas barras de apoio, além de revisão do sistema de 

descarga; 

7 Avarias em acessórios elétricos (tomada); 

8 
Forro com avarias pontuais, resultado possível de goteira na edícula (área 

destinada aos resíduos sólidos e contaminados); 

9 
Caixa de passagem de esgoto danificada; 

10 

Fachada com pintura danificada, paredes e gradil (em razão do tempo e 

insolação). 

11 
Falta de tubo para canalização de água pluvial. 

12 
Porta com alto grau de ferrugem 

 

DIAGNÓSTICO MELHORIA  

1 
Pintura das paredes internas e externas com tinta acrílica (mais resistente 

e lavável (o que é recomendável pela RDC 50) em se tratando de uma 

unidade básica de saúde; 

2 
Instalação de películas nas janelas para barrar o sol advindo do exterior; 

material recomendável por não interferir e dar mais praticidade na limpeza 

do local (em comparação com as cortinas) 

3 

Torneiras do banheiro PcD com acionamento de rosca, não 

recomendável; a troca das torneiras se faz necessária para o tipo 

alavanca, para atender a recomendação do Ministério da Saúde – no seu 

Manual de Estrutura Física das unidades básicas de Saúde 2009, que por 

sua vez se baseia na RDC 50, que especifica torneiras de fácil manuseio 

para o ambiente de trabalho. 

4 Trocar por lâmpadas com boa luminância e eficiência, preferencialmente 

LED; 

5 Faz-se necessário aplicar uma camada de argamassa e rejunte para a 

aplicação da peça cerâmica descolada; 

6 

Todas as barras encontram-se com dimensionamento diferente ao 

descrito pela norma 9050 (de acessibilidade) que é de 80 cm de 

comprimento e diâmetro variando de 3 a 4,5 cm. Somado a isto o tipo de 

vaso sanitário (com abertura frontal) não é aceitável pela mesma 

normativa desde 2015 e a descarga quebrada; Logo todos os itens citados 

devem ser trocados 

7 Troca de caixa de tomada localizada na área da edícula (que seria 

destinada aos resíduos sólidos e contaminados; 

8 Troca de forro desgastado por um novo tipo PVC, recomendável pela RDC 

50 por possível limpeza; 

9 Troca da placa da caixa de esgoto de concreto; 

10 Tintura com tinta de base acrílica (paredes) e esmalte sintético (grades); 
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11 Cano para escoamento de águas da calha; 

12 Nova porta de ferro na área exterior 

 
 

 

4 PARECER TÉCNICO  

O diagnóstico a partir da visita técnica realizada permitiu a identificação de irregularidades 

que podem ser nocivas à higiene, conforto e segurança dos usuários da Unidade de Saúde Básica  

 

Nova Altamira. Foram verificadas principalmente a presença de irregularidades quanto a 

normativas como a NBR 9050, de acessibilidade, nos banheiros para pessoas com deficiência. Em 

suma a UBS está em um estado que requer apenas meros reparos, seus principais problemas se 

originam do tempo e defasagem adquirida. Torneiras, lâmpadas, tomadas, cobertura e piso são 

questões pontuais e com mera troca se solucionam. Com a reforma além de atenderem aos desejos 

de funcionários e pacientes, também a deixará dentro das recomendações que tornam o serviço de 

saúde melhor. 
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5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  

 

 

Figura 3: Lodo decorrente da falta de dreno. Figura 3: Vegetação alta e pintura 

desgastada. 

 

  

Figura 4: Pintura fachada degradada. Figura 5: Vegetação alta. 

. 
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Figura 6: Falta de tubo para canalização 

águas pluviais  

Figura 7: Placa da caixa de esgoto 

danificada. 

 

 

 

Figura 8: Janelas com cortinas de pano. Figura 9:  Mofo parede externa. 

  

  

  

Figura 11: Porta enferrujada. Figura 12:  Tomada danificada. 
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Figura 13: Infiltração. Figura 14: Descarga vaso quebrada. 

 

 

 

Figura 15: Vaso e barras 

irregulares. 

Figura 16: Desplacamento do piso. 
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Figura 17: Torneira inadequada 

para PcD. 

Figura 18: Falta Plafon. 
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RELATÓRIO TÉCNICO UBS SANTA ANA 
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1 INFORMAÇÕES TÉCNICAS  

1.1 Secretaria Municipal de Administração e Finanças – SEMAF  

 
Apoliane Lopes Gomes 

1.2 Secretaria de Planejamento Municipal – SEPLAN 

 

 

1.3 Convênio – Corpo Técnico Envolvido 

1 Bruno Porto Economista 

2 Gabriela Maia  Arquiteta e Urbanista 

3 Shara Katharine Portilho Engenheira Civil 

  

1.3 Entrevistados - Identificados como responsáveis 

1 Enfermeira chefe responsável por receber a Equipe de Vistoria SEPLAN  

1.4 Notas Complementares + Fotos da Fachada  

A Unidade Básica de Saúde tem por finalidade a prestação de atendimento eletivo de 

promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial e de hospital-dia. Como tal, vem 

desempenhando relevante papel no serviço de saúde do município de Altamira – PA. Atualmente 

essa UBS classifica-se, de acordo com os padrões e classificações do Ministério da Saúde, como 

uma UBS Porte I, ou seja, destina-se e é apta para, no mínimo, 1 Equipe de Atenção Básica, 

com número de profissionais compatível as demandas da comunidade. A UBS está localizada 

na rua Duque de Caxias, bairro Liberdade.  

 
Waldecir Aranha Maia Junior 
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Figura 1: Localização UBS Santa Ana. 

 

 

 

Figura 2: Fachada Frontal UBS Santa Ana 

 

 

2 OBJETO DO LEVANTAMENTO  

Em resposta ao Plano de Governo da Prefeitura Municipal de Altamira, o Setor de Convênio 

e Economia realizou visita in loco na UBS Santa Ana e Liberdade para a realização de vistoria e  
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avaliação das estruturas físicas da UBS a fim de posteriormente indicar as intervenções 

necessárias para adequação do espaço de acordo com normas técnicas de Vigilância Sanitária (RDC 

50), segurança, acessibilidade, e conforto para os usuários do espaço. O estudo ocorreu durante o 

dia 29 de outubro de 2021. 

A partir do levantamento anterior realizado pela equipe da Secretaria de Planejamento da 

Prefeitura de Altamira foi obtido o desenho técnico da planta baixa, cortes, fachada e cobertura da 

UBS. No qual coube a equipe de convênios responsável apenas atualizá-la, uma vez que a mesma 

se encontrava obsoleta em relação ao padrão na qual deveria ser executada. Para tanto houve a 

necessidade de uma segunda visita, dia 10 de novembro, para que o projeto básico fique o mais fiel 

possível a realidade atual. 

O objetivo do presente relatório foi a verificação das demandas estruturais, sanitárias e 

elétricas da edificação, por meio de visita técnica para a fim de elencar as manifestações que atingem 

os espaços físicos, listar as adequações e melhorias que visam garantir a conformidade do 

estabelecimento as normas técnicas; assim como trazer segurança e acessibilidade aos usuários do 

espaço e promover condições de conforto fundamentais para o pleno uso da UBS Santa Ana. A visita 

técnica para análise e avaliação da condição para a reforma da UBS Laranjeiras foi dirigida e 

supervisionada pela Engenheira Civil Shara Katharine Melo Silva Portilho, e pela Arquiteta e Urbanista 

Gabriela Santos Maia da Silva.  

3 RELATÓRIO  

A equipe da UBS Santa Ana, acompanhou o corpo técnico do setor de convênio da Prefeitura 

Municipal de Altamira na visita técnica ocorrida em 29/10 entre as 15:08h e 15:45h, de forma que 

foram apontados os pontos críticos e passíveis de adequações e melhorias para o funcionamento 

satisfatório do espaço. Os problemas encontrados são destacados nas fotos a seguir. O relatório 

abaixo descreve o diagnóstico das manifestações patológicas verificadas e o diagnóstico de melhoria 

com indicações de intervenções. 
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DIAGNÓSTICO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS 

1 Umidade e mofo excessivos nas paredes e lajes de cobertura; 

2 Bacias sanitárias com mau funcionamento; 

3 Portão de entrada com processo de corrosão; 

4 Torneira da área de serviço com avaria; 

5 Abrigo de resíduos sem condições de uso e com forro comprometido; 

6 Ausência de forro, apenas barroteamento no abrigo de resíduos; 

7 Tomadas danificadas com fiação exposta na área da copa; 

8 Forro com problemas de infiltração; 

9 Pintura desgastada em portas e paredes; 

10 Barras de apoio posicionadas incorretamente nos banheiros PCD; 

11 Torneiras com modelo incorreto para banheiros tipo PCD; 

12 Torneiras com modelo incorreto para sala de curativos; 

13 Caixa d’água sem boia para controle de enchimento do reservatório. 

 

DIAGNÓSTICO MELHORIA 

1 Devido as constantes infiltrações nas paredes e laje, se faz necessário 

avaliação da cobertura e correções que evitem infiltração; 

2 Pintura das paredes internas e externas com tinta acrílica (mais resistente 

e lavável (o que é recomendável pela RDC 50) em se tratando de uma 

unidade básica de saúde; 

3 Fazer troca de torneiras que apresentam pontos de vazamento e 

aplicações incorretas; 

4 A troca das torneiras se faz necessária para o expurgo e sala de vacinas 

– tipo alavanca, para atender a recomendação do Ministério da Saúde – 

no seu Manual de Estrutura Física das unidades básicas de Saúde 2009, 

que por sua vez se baseia na RDC 50, que especifica torneiras de fácil 

manuseio para o ambiente de trabalho; 

5 Faz-se necessária a construção de forro para as zonas danificadas; 

6 Substituição de tomadas e pontos elétricos que estão danificados; 

7 Implantação de boia para controle de enchimento do reservatório; 

8 Posicionar corretamente as barras dos banheiros PCD; 

9 Substituição das peças do forro que estão com avarias por novas; 

10 Reforma e pintura do portão de entrada da unidade básica de saúde. 
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4 PARECER TÉCNICO  

O diagnóstico a partir da visita técnica realizada permitiu a identificação de irregularidades 

que podem ser nocivas à higiene, conforto e segurança dos usuários da Unidade de Saúde Básica – 

Santa Ana e Liberdade. Foram verificadas principalmente a presença de manchas e infiltrações nas 

paredes de vedação de boa parte dos compartimentos da edificação principalmente devido a 

presença de água na região da cobertura, processo de corrosão do portão de entrada e desgaste da 

pintura externa e interna das paredes e portas. Em suma a UBS está em um estado que requer 

apenas meros reparos, seus principais problemas se originam do tempo e defasagem adquirida. 

torneiras, infiltrações, pintura, troca de aparelhos sanitários são questões que precisam ser resolvidas 

com o plano de reforma. A reforma atenderá os desejos de funcionários e pacientes, também a 

deixará dentro das recomendações das normas vigentes que tornam o serviço de saúde mais 

eficiente. 
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4 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  

  

Figura 1: Infiltração nas lajes. Figura 2: Aparelho sanitário com avaria. 

 

  

Figura 3: Banheiro PCD com posição  de 

barras fora de norma. 

Figura 4: Portão de entrada em processo de 

deterioração por corrosão. 
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Figura 5: Abrigo de resíduos sem forro.  Figura 6: Abrigo de resíduos com forro em 

condição precária. 

 

  

Figura 7: Tomada com uso comprometido. Figura 8:  Paredes necessitando de pintura. 
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Figura 9: Torneiras danificadas.  Figura 10: Torneira Inadequada para uso tipo 

PcD. 
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1 INFORMAÇÕES TÉCNICAS  

1.1 Secretaria Municipal de Administração e Finanças – SEMAF  

 
Apoliane Lopes Gomes 

1.2 Secretaria de Planejamento Municipal – SEPLAN 

 

 

1.3 Convênio – Corpo Técnico Envolvido 

1 Bruno Porto Economista 

2 Gabriela Maia  Arquiteta 

3 Shara Katharine Portilho Engenheira Civil 

  

1.3 Entrevistados - Identificados como responsáveis 

1 Patrícia Rosineia Silva      Enfermeira responsável por receber a Equipe da SEPLAN  

1.4 Notas Complementares + Fotos da Fachada  

A Unidade de Saúde da Família São Joaquim tem por finalidade a prestação de 

atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial e de hospital-

dia. Como tal, vem desempenhando relevante papel no serviço de saúde do município de 

Altamira – PA. Atualmente essa UBS classifica-se, de acordo com os padrões e classificações 

do Ministério da Saúde, como uma UBS Porte I, ou seja, destina-se e é apta para no mínimo, 1 

Equipe de Atenção Básica, com número de profissionais compatível as demandas da 

comunidade. A UBS está localizada na rua 13 s/n, RUC São Joaquim.  

 
Waldecir Aranha Maia Junior 
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Figura 1: Localização UBS São Joaquim. 

 

 

 

Figura 2: Fachada Frontal UBS São Joaquim. 

2 OBJETO DO LEVANTAMENTO  

Em resposta ao Plano de Governo da Prefeitura Municipal de Altamira, o Setor de Convênio 

e Economia realizou visita in loco na UBS São Joaquim para a realização de vistoria e avaliação das 

estruturas físicas da UBS a fim de posteriormente indicar as intervenções necessárias para 

adequação do espaço de acordo com normas técnicas de Vigilância Sanitária (RDC 50), segurança, 
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acessibilidade, e conforto para os usuários do 

espaço. O estudo ocorreu durante o dia 27 de outubro de 2021. 

A partir do levantamento anterior realizado pela equipe da Secretaria de Planejamento da 

Prefeitura de Altamira foi obtido o desenho técnico da planta baixa, cortes, fachada e cobertura da 

UBS. No qual coube a equipe de convênios responsável atualiza-la, uma vez que a mesma se 

encontrava obsoleta. Para tanto houve a necessidade de uma segunda visita, para que o projeto 

básico fique o mais fiel possível a realidade atual. 

O objetivo do presente relatório foi a verificação das demandas estruturais da edificação, por 

meio de visita técnica para a fim de elencar as patologias que atingem os espaços físicos, listar as 

adequações e melhorias que visam garantir a conformidade do estabelecimento as normas técnicas; 

assim como trazer segurança e acessibilidade aos usuários do espaço e promover condições de 

conforto fundamentais para o pleno uso da UBS São Joaquim. A visita técnica para análise e avaliação 

da condição para a reforma da UBS São Joaquim foi dirigida e supervisionada pela Engenheira Civil 

Shara Katharine Melo Silva Portilho, e pela Arquiteta e Urbanista Gabriela Santos Maia da Silva.  

 

3 RELATÓRIO  

A equipe da UBS São Joaquim, através da Enfermeira Rosineia Silva, acompanhou o corpo 

técnico do setor de convênios da Prefeitura Municipal de Altamira na visita técnica ocorrida em 27/10 

entre as 14:00h e 15:30h, de forma que foram apontados os pontos críticos e passíveis de 

adequações e melhorias para o funcionamento satisfatório do espaço. O relatório abaixo descreve o 

diagnóstico das patologias verificadas e o diagnóstico de melhoria com indicações de intervenções. 

DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS 

1 Há infiltração (goteira) de água da chuva em vários pontos; 

2 
Algumas paredes encontram-se sujas e desgastadas, em especial em 

locais de alto fluxo; 

3 
Algumas folhas de vidro das esquadrias estão quebradas e necessitam de 

substituição; 

4 

A estrutura hidráulica está preservada, há problemas pontuais como 

pequenos vazamentos e a troca de torneiras, algumas por terem 

gotejamento, outras por não atenderem a padrões previstos nas normas 

técnicas (NBR 9050 e RDC 50); 

5 

A laje de cobertura do abrigo do compressor não possui inclinação 

adequada e o acúmulo de água está empoçando, infiltrando e gerando 

manchas, empolamento da pintura e descolamento de reboco; 

6 

Todas as soleiras de mármore das janelas apresentam problemas de 

execução, a falta de inclinação das mesmas faz com que a água empoce 

infiltre pelas janelas e gere manchas e empolamento da pintura; 



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
PODER EXECUTIVO 

7 
Banheiro PcD feminino necessita de substituição da válvula de descarga 

que está com defeito (sem pressão); 

8 
Ausência de acessórios sanitários (porta papel higiênico e sifão) no 

banheiro PcD masculino; 

9 Forro com avarias pontuais, resultado possível de goteira; 

10 Necessidade de revisão geral da rede elétrica, e lâmpadas queimadas; 

11 
Todos os vasos sanitários dos banheiros PcD possuem abertura frontal, o 

que está em desacordo com a norma de acessibilidade vigente; 

12 Algumas portas estão sem fechadura ou com fechadura danificada; 

13 Os extintores disponíveis no local já ultrapassaram seu prazo de validade; 

14 O abrigo do compressor possui porta totalmente vedada, sem ventilação. 

 

 

DIAGNÓSTICO MELHORIA  

1 
Devido a, sobretudo, ação do tempo e falta de manutenção, pode ter 

havido movimentação de telhas ou possível problema na calha (avaliando 

localização); assim é necessário a revisão da cobertura; 

2 
Pintura das paredes internas e externas com tinta acrílica (mais resistente 

e lavável (o que é recomendável pela RDC 50) em se tratando de uma 

unidade básica de saúde; 

3 Substituição de folhas de vidro quebradas; 

4 

A troca das torneiras se faz necessária na sala de atividades coletivas, 

expurgo, sala de curativos – tipo alavanca, para atender a recomendação 

do Ministério da Saúde – no seu Manual de Estrutura Física das unidades 

básicas de Saúde 2009, que por sua vez se baseia na RDC 50, que 

especifica torneiras de fácil manuseio para o ambiente de trabalho; 

5 
Faz-se necessário aplicar uma camada de argamassa impermeabilizante, 

com o devido caimento na laje do abrigo do compressor para que não 

acumule mais água; 

6 Todas as soleiras de mármore das janelas deverão ser retiradas e 

assentadas com a devida inclinação e com as especificações de projeto. 

7 Substituição da válvula de descarga; 

8 Colocação de porta papel higiênico e sifão; 

9 Substituição das peças do forro que estão com avarias por novas; 

10 Necessidade de revisão geral da rede elétrica, e substituição de lâmpadas 

queimadas; 

11 Substituição de vasos sanitários dos banheiros PcD para atenderem a 

legislação vigente; 

12 Fornecimento de fechaduras novas; 

13 Substituição de extintores vencidos; 

14 É necessário substituir a porta do abrigo do compressor por grades de 

metalon para que haja ventilação e o equipamento não superaqueça. 
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4 PARECER TÉCNICO  

O diagnóstico a partir da visita técnica realizada permitiu a identificação de irregularidades 

que podem ser nocivas à higiene, conforto e segurança dos usuários da Unidade de Saúde Básica – 

São Joaquim. Foram verificadas principalmente a necessidades de reparos no telhado e a presença 

de manchas e infiltrações nas paredes de vedação de boa parte dos compartimentos da edificação 

principalmente devido às goteiras e à infiltração decorrente da instalação de soleiras de janelas de 

forma incorreta. Em suma a UBS está em um estado que requer apenas reparos, seus principais 

problemas se originam do tempo e defasagem adquirida. Torneiras, ralos, lâmpadas, cobertura e sifão 

são questões pontuais e com mera troca se solucionam. Com a reforma além de atenderem aos 

desejos de funcionários e pacientes, também a deixará dentro das recomendações que tornam o 

serviço de saúde melhor. 
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5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  

  

Figura 3: Marquise frontal com necessidade 

de substituição de cobertura. 

Figura 3: Piso cimentado externo com lodo. 

 

  

Figura 4: Laje do abrigo do compressor com 

problema de empoçamento de água e com 

porta que veda completamente a circulação 

de ar. 

Figura 5: Locais de alto fluxo com paredes 

necessitando de pintura. 

. 
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Figura 6: Manchas de infiltração no peitoril 

das janelas devido falta de inclinação das 

soleiras de mármore 

Figura 7: Manchas de infiltração no peitoril 

das janelas devido falta de inclinação das 

soleiras de mármore e vazamento das de ar. 

  

Figura 8: Necessidade de reposição de 

réguas de PVC para forro. 

Figura 9:  Válvula de descarga com defeito. 

  

Figura 11: Torneira com vazamento. Figura 12:  Janela com vidro quebrado. 
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Figura 13: Fechadura danificada. Figura 14:  Vaso banheiro PcD com abertura 

frontal, não conforme com a legislação. 

  

Figura 15: Manchas de infiltração no forro e 

lâmpada queimada. 

Figura 16:  Empolamento e desplacamento 

da pintura interna. 

  

Figura 17: Manchas de infiltração advindas 

do telhado. 

Figura18:  Extintor vencido. 
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Figura 19: Torneira inacessível em banheiro 

PcD. 

Figura 10:  Porta papel higiênico quebrado 

  

Figura 19: Sifão danificado. Figura 11:  Porta papel higiênico quebrado 
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1 INFORMAÇÕES TÉCNICAS  

1.1 Secretaria Municipal de Administração e Finanças – SEMAF  

 
Apoliane Lopes Gomes 

1.2 Secretaria de Planejamento Municipal – SEPLAN 

 

 

1.3 Convênio – Corpo Técnico Envolvido 

1 Bruno Porto Economista 

2 Gabriela Maia  Arquiteta 

3 Shara Katharine Portilho Engenheira Civil 

  

1.3 Entrevistados - Identificados como responsáveis 

1 Patrícia Lackima      Enfermeira responsável por receber a Equipe de Vistoria SEPLAN  

1.4 Notas Complementares + Fotos da Fachada  

A Unidade de Saúde da Família Laranjeiras tem por finalidade a prestação de 

atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial e de hospital-

dia. Como tal, vem desempenhando relevante papel no serviço de saúde do município de 

Altamira – PA. Atualmente essa UBS classifica-se, de acordo com os padrões e classificações 

do Ministério da Saúde, como uma UBS Porte I, ou seja, destina-se e é apta para no mínimo, 1 

Equipe de Atenção Básica, com número de profissionais compatível as demandas da 

comunidade. A UBS está localizada na rua Curiatã, RUC Laranjeiras.  

 
Waldecir Aranha Maia Junior 
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Figura 1: Localização UBS Laranjeiras. 

 

 

 

Figura 2: Fachada Frontal UBS Laranjeiras. 

 

 

2 OBJETO DO LEVANTAMENTO  

Em resposta ao Plano de Governo da Prefeitura Municipal de Altamira, o Setor de Convênio 

e Economia realizou visita in loco na UBS Laranjeiras para a realização de vistoria e avaliação das 

estruturas físicas da UBS a fim de posteriormente indicar as intervenções necessárias para 

adequação do espaço de acordo com normas técnicas de Vigilância Sanitária (RDC 50), segurança, 

acessibilidade, e conforto para os usuários do espaço. O estudo ocorreu durante o dia 01 de outubro 

de 2021. 
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A partir do levantamento anterior realizado pela equipe da Secretaria de Planejamento da 

Prefeitura de Altamira foi obtido o desenho técnico da planta baixa, cortes, fachada e cobertura da 

UBS. No qual coube a equipe de convênios responsável apenas atualiza-la, uma vez que a mesma 

se encontrava obsoleta. Para tanto houve a necessidade de uma segunda visita, 06 de outubro, para 

que o projeto básico fosse o mais fiel possível a realidade atual. 

O objetivo do presente relatório foi a verificação das demandas estruturais da edificação, por 

meio de visita técnica a fim de elencar as patologias que atingem os espaços físicos, listar as 

adequações e melhorias que visam garantir a conformidade do estabelecimento as normas técnicas; 

assim como trazer segurança e acessibilidade aos usuários do espaço e promover condições de 

conforto fundamentais para o pleno uso da UBS Laranjeiras. A visita técnica para análise e avaliação 

da condição para a reforma da UBS Laranjeiras foi dirigida e supervisionada pela Engenheira Civil 

Shara Katharine Melo Silva Portilho, e pela Arquiteta e Urbanista Gabriela Santos Maia da Silva.  

 

3 RELATÓRIO  

A equipe da UBS Laranjeiras, através da Enfermeira Patrícia Lackima, acompanhou o corpo 

técnico do setor de convênio da Prefeitura Municipal de Altamira na visita técnica ocorrida em 01/10 

entre as 09:00h e 10:30h, de forma que foram apontados os pontos críticos e passíveis de 

adequações e melhorias para o funcionamento satisfatório do espaço. Na segunda visita, 06/10, pela 

manhã, não foi necessário o acompanhamento da entrevistada de forma tão pertinente em se tratando 

de inspeção e atualização técnica. O relatório abaixo descreve o diagnóstico das patologias 

verificadas e o diagnóstico de melhoria com indicações de intervenções. 

DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS 

1 Há infiltração (goteira) de água da chuva em vários pontos; 

2 
Algumas paredes encontram-se sujas e desgastadas, em especial em 

locais de alto fluxo; 

3 
Na sala de esterilidade e no expurgo há problemas de mal cheiro, 

decorrente do sistema de esgoto; 

4 

A estrutura hidráulica está preservada, há problemas pontuais como 

pequenos vazamentos e a troca de torneiras, algumas por terem 

gotejamento, outras por não atenderem a padrões previstos nas normas 

técnicas (NBR 9050 e RDC 50); 

5 

A laje de cobertura do abrigo do compressor não possui inclinação 

adequada e o acúmulo de água está empoçando, infiltrando e gerando 

manchas, empolamento da pintura e descolamento de reboco; 

6 

Todas as soleiras de mármore das janelas apresentam problemas de 

execução, a falta de inclinação das mesmas faz com que a água empoce, 

infiltre pelas janelas e gere manchas, além de empolamento da pintura. 



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
PODER EXECUTIVO 

7 

Banheiros PcD feminino necessita de revisão de ponto de água e de 

esgoto visto que a válvula de descarga está com defeito (sem pressão) e 

está retornando mau cheiro no ambiente; 

8 Ausência de acessórios sanitários (ralo); 

9 Forro com avarias pontuais, resultado possível de goteira; 

10 

Problemas pontuais na manutenção da rede elétrica, ausência de plafons 

e lâmpadas; 

 

 

 

DIAGNÓSTICO MELHORIA  

1 
Devido a, sobretudo, ação do tempo e falta de manutenção, pode ter 

havido movimentação de telhas ou possível problema na calha (avaliando 

localização); assim é necessário a revisão da cobertura; 

2 
Pintura das paredes internas e externas com tinta acrílica (mais resistente 

e lavável (o que é recomendável pela RDC 50) em se tratando de uma 

unidade básica de saúde; 

3 O principal problema do mau cheiro se dá pelo mau estado do sifão das 

pias e lavatórios, a troca e avaliação do problema tornam-se necessárias; 

4 

A troca das torneiras se faz necessária para o expurgo e sala de vacinas 

– tipo alavanca, para atender a recomendação do Ministério da Saúde – 

no seu Manual de Estrutura Física das unidades básicas de Saúde 2009, 

que por sua vez se baseia na RDC 50, que especifica torneiras de fácil 

manuseio para o ambiente de trabalho. 

5 
Faz-se necessário aplicar uma camada de argamassa impermeabilizante, 

com o devido caimento na laje do abrigo do compressor para que não 

acumule mais água 

6 Todas as soleiras de mármore das janelas deverão ser retiradas e 

assentadas com a devida inclinação e com as especificações de projeto. 

7 Substituição da válvula de descarga e revisão de ponto de água e esgoto; 

8 Colocação de ralos do tipo escamoteado, para fechamento e proteção de 

bichos e insetos, recomendação RDC 9050; 

9 Substituição das peças do forro que estão com avarias por novas; 

10 Fornecimento e instalação de plafons e lâmpadas; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
PODER EXECUTIVO 

 

4 PARECER TÉCNICO  

O diagnóstico a partir da visita técnica realizada permitiu a identificação de irregularidades 

que podem ser nocivas à higiene, conforto e segurança dos usuários da Unidade de Saúde Básica – 

Laranjeiras. Foram verificadas principalmente a presença de manchas e infiltrações nas paredes de 

vedação de boa parte dos compartimentos da edificação principalmente devido às goteiras e  

 

infiltração decorrente da instalação de soleiras de janelas de forma incorreta. Em suma a UBS está 

em um estado que requer apenas meros reparos, seus principais problemas se originam do tempo e 

defasagem adquirida. Torneiras, ralos, lâmpadas, cobertura e sifão são questões pontuais e com 

mera troca se solucionam. Com a reforma além de atenderem aos desejos de funcionários e 

pacientes, também a deixará dentro das recomendações que tornam o serviço de saúde melhor. 
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5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  

  

Figura 3: Paredes externas necessitando de 

pintura. 

Figura 3: Paredes internas necessitando de 

pintura. 

 

  

Figura 4: Torneira com gotejamento. Figura 5: Laje do abrigo do compressor com 

problema de empoçamento de água. 

. 
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Figura 6: Manchas de infiltração no peitoril 

das janelas devido falta de inclinação das 

soleiras de mármore 

Figura 7: Manchas de infiltração no peitoril 

das janelas devido falta de inclinação das 

soleiras de mármore. 
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Figura 8: Manchas de infiltração no forro. Figura 9:  Necessidade de fornecimento de 

plafons e lâmpadas. 

  

Figura 10: Problemas no encaliçamento do 

telhado. 

Figura 11:  Calhas sem caimento e com 

avarias, empoçando água. 
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1 INFORMAÇÕES TÉCNICAS  

1.1 Secretaria Municipal de Administração e Finanças – SEMAF  

 
Apoliane Lopes Gomes 

1.2 Secretaria de Planejamento Municipal – SEPLAN 

 

 

1.3 Convênio – Corpo Técnico Envolvido 

1 Bruno Porto Economista 

2 Gabriela Maia  Arquiteta e Urbanista 

3 Shara Katharine Portilho Engenheira Civil 

  

1.3 Entrevistados - Identificados como responsáveis 

1 Meyrislene      Enfermeira chefe responsável por receber a Equipe de Vistoria SEPLAN  

1.4 Notas Complementares + Fotos da Fachada  

A Unidade Básica de Saúde tem por finalidade a prestação de atendimento eletivo de 

promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial e de hospital-dia. Como tal, vem 

desempenhando relevante papel no serviço de saúde do município de Altamira – PA. Atualmente 

essa UBS classifica-se, de acordo com os padrões e classificações do Ministério da Saúde, como 

uma UBS Porte I, ou seja, destina-se e é apta para no mínimo, 1 Equipe de Atenção Básica, com 

número de profissionais compatível as demandas da comunidade. A UBS está localizada na rua 

Mógno, RUC Jatobá.  

 
Waldecir Aranha Maia Junior 
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Figura 1: Localização UBS Jatobá. 

 

 

Figura 2: Fachada Frontal UBS Jatobá. 

 

 

2 OBJETO DO LEVANTAMENTO  

Em resposta ao Plano de Governo da Prefeitura Municipal de Altamira, o Setor de Convênio 

e Economia realizou visita in loco na UBS Jatobá para a realização de vistoria e avaliação das  
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estruturas físicas da UBS a fim de posteriormente indicar as intervenções necessárias para 

adequação do espaço de acordo com normas técnicas de Vigilância Sanitária (RDC 50), 

segurança, acessibilidade, e conforto para os usuários do espaço. O estudo ocorreu durante o 

dia 01 de outubro de 2021. 

A partir do levantamento anterior realizado pela equipe da Secretaria de Planejamento da 

Prefeitura de Altamira foi obtido o desenho técnico da planta baixa, cortes, fachada e cobertura da 

UBS. No qual coube a equipe de convênios responsável apenas atualizá-la, uma vez que a mesma 

se encontrava obsoleta em relação ao padrão na qual deveria ser executada. Para tanto houve a 

necessidade de uma segunda visita, 09 de novembro, para que o projeto básico fique o mais fiel 

possível a realidade atual. 

O objetivo do presente relatório foi a verificação das demandas estruturais, sanitárias e 

elétricas da edificação, por meio de visita técnica para a fim de elencar as manifestações que atingem 

os espaços físicos, listar as adequações e melhorias que visam garantir a conformidade do 

estabelecimento as normas técnicas; assim como trazer segurança e acessibilidade aos usuários do 

espaço e promover condições de conforto fundamentais para o pleno uso da UBS Jatobá. A visita 

técnica para análise e avaliação da condição para a reforma da UBS Laranjeiras foi dirigida e 

supervisionada pela Engenheira Civil Shara Katharine Melo Silva Portilho, e pela Arquiteta e Urbanista 

Gabriela Santos Maia da Silva.  

 

3 RELATÓRIO  

A equipe da UBS Jatobá, através da Enfermeira Meyrislene, acompanhou o corpo técnico do 

setor de convênio da Prefeitura Municipal de Altamira na visita técnica ocorrida em 01/11 entre as 

16:00h e 16:30h, de forma que foram apontados os pontos críticos e passíveis de adequações e 

melhorias para o funcionamento satisfatório do espaço. Na segunda visita, 09/11, pela tarde, não foi 

necessário o acompanhamento da entrevistada de forma tão pertinente em se tratando de inspeção 

de atualização técnica. Nesta segunda visita, houve a colaboração do pedreiro Manoel Cirilo, da 

secretária de Obras - SEOV, que subiu no telhado da mesma para inspecionar os problemas 

relacionados as infiltrações e goteiras. Os problemas encontrados são destacados nas fotos a seguir. 

O relatório abaixo descreve o diagnóstico das manifestações patológicas verificadas e o 

diagnóstico de melhoria com indicações de intervenções. 
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DIAGNÓSTICO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS 

1 Umidade e mofo excessivos nas paredes; 

2 Infiltração nas regiões de janela; 

3 Porta danificada no depósito de resíduos contaminados; 

4 Laje do compartimento do compressor em condições precárias e portas 

do mesmo compartimento com uso e estado inadequados; 

5 Iluminação externa comprometida; 

6 Marquise da fachada está comprometida. 

7 Banheiros com problemas de descarga; 

8 Forro com problemas de infiltração; 

9 Água da chuva infiltrando pela rede elétrica; 

10 Aparelhos sanitários inadequados para uso especial (PCD); 

11 Torneiras com vazamentos constantes. 

 

DIAGNÓSTICO MELHORIA 

1 Devido as constantes infiltrações nas paredes e pontos elétricos, se faz 

necessário avaliação da cobertura e correções que evitem infiltração; 

2 Pintura das paredes internas e externas com tinta acrílica (mais resistente 

e lavável (o que é recomendável pela RDC 50) em se tratando de uma 

unidade básica de saúde; 

3 Fazer troca de torneiras que apresentam pontos de vazamento; 

4 A troca das torneiras se faz necessária para o expurgo e sala de vacinas 

– tipo alavanca, para atender a recomendação do Ministério da Saúde – 

no seu Manual de Estrutura Física das unidades básicas de Saúde 2009, 

que por sua vez se baseia na RDC 50, que especifica torneiras de fácil 

manuseio para o ambiente de trabalho. 

5 Faz-se necessário a construção de uma nova laje para o compressor, 

pois a atual possui problemas em sua estrutura 

6 Todas as soleiras de mármore das janelas deverão ser retiradas e 

assentadas com a devida inclinação e com as especificações de projeto. 

7 Substituição da válvula de descarga e revisão de ponto de água e esgoto; 

8 Colocação de ralos do tipo escamoteado, para fechamento e proteção de 

bichos e insetos, recomendação RDC 9050; 

9 Substituição das peças do forro que estão com avarias por novas; 

10 Fornecimento e instalação de plafons e lâmpadas; 

11 Troca de aparelhos sanitários para uso correto do tipo PCD 



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
PODER EXECUTIVO 

12 Troca de tampa de concreto de água pluvial devido ao comprometimento 

da mesma 

 

4 PARECER TÉCNICO  

O diagnóstico a partir da visita técnica realizada permitiu a identificação de irregularidades 

que podem ser nocivas à higiene, conforto e segurança dos usuários da Unidade de Saúde Básica – 

Jatobá. Foram verificadas principalmente a presença de manchas e infiltrações nas paredes de 

vedação de boa parte dos compartimentos da edificação principalmente devido a goteiras e a 

infiltração decorrente da instalação de soleiras de janelas de forma incorreta. 

Com relação as goteiras após a inspeção do pedreiro em loco (em cima do telhado) percebeu-

se que o grande fator para a proporção de água que adentra a UBS no período das chuvas está na 

falta de encalhiçamento nas linhas de cumieira e divisas das águas (espigões e águas furtadas). Outro 

fator é o dessecamento da cola nas “emendas” da calha, que também trazem infiltrações.   Em suma 

a UBS está em um estado que requer apenas meros reparos, seus principais problemas se originam 

do tempo e defasagem adquirida. Contudo o sistema de água pluvial se não solucionado irá logo 

afetar o sistema elétrico, quando não o forro também.  Com a reforma irá se atender os desejos de 

funcionários e pacientes, também a deixará dentro das recomendações das normas vigentes que 

tornam o serviço de saúde mais eficiente. 
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5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  

  

Figura 1: Infiltração nos pontos elétricos. Figura 2: Infiltração nas áreas de janela. 

 

  

Figura 3: Infiltração na região do forro. Figura 4: Laje do abrigo do compressor com 

problema de empoçamento de água. 
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Figura 5: Porta danificada e com aplicação 

incorreta para área do compressor.  

Figura 6: Torneira com vazamento constante. 

 

  

Figura 7: Aparelho inadequado para uso de 

PCD. 

Figura 8:  Necessidade de fornecimento de 

plafons e lâmpadas. 
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1 INFORMAÇÕES TÉCNICAS  

1.1 Secretaria Municipal de Administração e Finanças – SEMAF  

 

Apoliane Lopes Gomes 

1.2 Secretaria de Planejamento Municipal – SEPLAN 

 

 

1.3 Convênio – Corpo Técnico envolvido 

 
Bruno Porto Economista 

 
Gabriela Maia  Arquiteta e Urbanista 

 
Renata Belz Kruger Arquiteta e Urbanista 

 Shara Katharine Portilho Engenheira Civil 

  

1.4 Colaboradores Externos  

 

Manoel Cirilo    Pedreiro SEMOVI  

1.5 Entrevistados - Identificados como responsáveis 

 

Kaio Albarado    Enfermeiro chefe responsável por receber a Equipe de Vistoria SEPLAN  

1.6 Notas Complementares + Fotos da Fachada  

A Unidade Básica de Saúde tem por finalidade a prestação de atendimento eletivo de 

promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial e de hospital-dia. Como tal, vem 

desempenhando relevante papel no serviço de saúde do município de Altamira – PA. Atualmente essa 

UBS classifica-se, de acordo com os padrões e classificações do Ministério da Saúde, como uma UBS 

Porte I, ou seja, destina-se e é apta para no mínimo, 1 Equipe de Atenção Básica, com número de 

profissionais compatível com as demandas da comunidade. A UBS está localizada no Acesso 4, n° 

3980, Bairro Jardim Independente II.  

 
Waldecir Aranha Maia Junior 
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Figura 1: Localização UBS Independente II. 

 

 

Figura 2: Fachada Frontal UBS Independente II. 

 

2 OBJETO DO LEVANTAMENTO  

Em resposta à solicitação do Gabinete do Prefeito e Secretaria de Saúde do Município 

(SESMA), o Setor de Convênios e Prestação de contas realizou visita in loco na UBS Independente II 

para a realização de vistoria e avaliação das estruturas físicas da UBS, a fim de, posteriormente, indicar 

as intervenções necessárias para adequação do espaço de acordo com normas técnicas de Vigilância 

Sanitária (RDC 50), segurança, acessibilidade, e conforto para os usuários do espaço. O estudo 

ocorreu durante o dia 04 de outubro de 2021. 

A partir do levantamento anterior realizado pela equipe da Secretaria de Planejamento da 

Prefeitura de Altamira foi obtido o desenho técnico da planta baixa, cortes, fachada frontal e planta de 

cobertura da UBS. No entanto, verificou-se durante as visitas in loco que há necessidade de atualização 

das peças técnicas, uma vez que se encontram obsoletas em relação ao estado atual da edificação. A 
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atualização, porém, não pôde ser realizada nesse primeiro momento, conforme determinação da 

coordenação e superiores, tendo em vista a celeridade do processo. Dessa forma, coube à equipe fazer 

um levantamento apenas estimado das necessidades da UBS. Para tanto, realizou-se ainda uma 

segunda visita, no dia 23 de novembro. 

De forma geral, efetuou-se a verificação das demandas estruturais, de acessibilidade, 

sanitárias e elétricas da edificação, elencando as manifestações patológicas que acometem seu espaço 

físico, e listando as adequações e melhorias que visam garantir a conformidade do estabelecimento as 

normas técnicas; assim como trazer segurança e acessibilidade aos usuários do espaço e promover 

condições de conforto fundamentais para o pleno uso da UBS Independente II. A visita técnica foi 

dirigida e supervisionada pela Engenheira Civil Shara Katharine Melo Silva Portilho, e pelas Arquitetas 

e Urbanistas Gabriela Santos Maia da Silva e Renata Belz Kruger.  

3 RELATÓRIO  

A equipe da UBS Independente II, através do Enfermeiro Kaio Albarado, acompanhou o corpo 

técnico do Setor de Convênio e da Prefeitura Municipal de Altamira na visita técnica ocorrida em 04/10 

entre as 10:00h e 11:30h, de forma que foram apontados os pontos críticos e passíveis de adequações 

e melhorias para o funcionamento satisfatório do espaço. Na segunda visita, 23/11, por volta do mesmo 

horário, não foi necessário o acompanhamento do entrevistado de forma tão pertinente. Nesta segunda 

visita, houve a colaboração do pedreiro Manoel Cirilo, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e 

Infraestrutura – SEMOVI, que subiu no telhado da edificação para inspecionar os problemas 

relacionados as infiltrações e goteiras. Os problemas encontrados são destacados nas fotos a seguir. 

O relatório abaixo descreve o diagnóstico das manifestações patológicas verificadas e o diagnóstico de 

melhoria com indicações de intervenções. 

DIAGNÓSTICO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS 

1 Infiltração nas paredes internas e externas por capilaridade do solo, 

causando empolamento e descascamento de pintura, bem como 

manchas de umidade e eflorescência; 

2 Manchas de infiltração nas paredes advindas de goteiras; 

3 Placa de identificação da UBS ilegível; 

4 Forro apresentando muitas manchas de umidade e mofo, em algumas 

partes com abaulamento, em outras totalmente deteriorado ou com peças 

faltando; 

5 Rampa de entrada da edificação inacessível, com inclinação elevada, em 

inconformidade com as preconizações da ABN NBR 9050. 

6 Calçadas laterais inexistentes ou com bastante lodo, oferecendo risco de 

queda aos transeuntes; 

7 Castelo da caixa d’água com madeiramento comprometido; 

8 Calha com rachaduras, possibilitando a entrada de água no forro da 

edificação; 
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9 Lâmpadas queimadas ou inexistentes;  

10 Área de serviço sem reboco em uma das paredes; 

11 Necessidade de pintura de paredes e esquadrias, que com o tempo 

sofreram desgastes, principalmente nos locais de alto fluxo. 

12 Telhado com avarias. 

 

DIAGNÓSTICO MELHORIA 

1 

Deve ser feita a retirada de reboco nas áreas mais críticas e a retirada 

com escova de aço nas áreas menos críticas acometidas pela infiltração. 

As áreas onde será retirado o reboco deverão receber aplicação de uma 

camada de reboco impermeabilizante; 

2 Reparos nos pontos onde há goteiras; 

3 Substituição da placa de identificação existente da UBS por placa em 

chapa de aço galvanizado; 

4 Necessidade de reparos no forro com troca de peças danificadas, 

reposição de peças inexistentes e revisão do barroteamento; 

5 
Demolição da rampa de entrada da edificação e construção de nova 

rampa, com inclinação em inconformidade com as preconizações da ABN 

NBR 9050, inclusive com fornecimento de guarda-corpo; 

6 Construção de calçadas laterais onde não há e limpeza das existentes 

com jato para retirada de lodo; 

7 Construção de castelo d’água em concreto armado; 

8 Substituição de calha danificada por nova; 

9 Lâmpadas queimadas ou inexistentes; 

10 Fornecimento de reboco em uma das paredes da área de serviço; 

11 

Pintura das paredes internas e externas com tinta acrílica (mais resistente 

e lavável (o que é recomendável pela RDC 50) em se tratando de uma 

unidade básica de saúde; 

12 
Telhado com necessidade de revisão geral, com substituição de telhas 

quebradas. 

4 PARECER TÉCNICO  

O diagnóstico a partir da visita técnica realizada permitiu a identificação de irregularidades 

que podem ser nocivas à higiene, acessibilidade, conforto e segurança dos usuários da Unidade de 

Saúde Básica Independente II. Foram verificadas principalmente a presença de manchas e infiltrações 

nas paredes de vedação de boa parte dos compartimentos da edificação principalmente devido a 

goteiras e a infiltração decorrente da capilaridade do solo. O forro também está bastante comprometido. 

Com relação as goteiras, após a inspeção do pedreiro (em cima do telhado) percebeu-se que 

o grande fator para a proporção de água que adentra a UBS no período das chuvas são as telhas 

quebradas. Outro fator é o ressecamento da cola nas “emendas” da calha, que também trazem 
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infiltrações.   Em suma, a UBS está em um estado que requer reparos, de caráter simples, porém 

urgente. Seus principais problemas se originam do tempo e defasagem adquirida. Com a reforma, se 

atenderão os desejos de funcionários, pacientes e comunidade de forma geral e também às 

recomendações das normas vigentes que tornam o serviço de saúde mais eficiente. 

5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  

  

Figura 3: Mancha de 

infiltração em parede interna. 

Figura 4: Infiltração em parede da área externa. 

  

Figura 5: Infiltração em parede na região prómima ao forro. Figura 6: Forro com avarias. 
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Figura 7: Forro com peças faltando.  Figura 8: Forro inexistente. 

  

Figura 9: Forro com manchas de 

infiltração. 

Figura 10:  Rampa com elevação inadequada. 
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Figura 11: Calçada com muito 

lodo. 

Figura 12:  Necessidade de construção de calçadas. 

  

Figura 13: Calçada necessitando de reparos. Figura 14:  Pedreiro verificando telhado. 
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Figura 15: Ausência de lâmpada. Figura 16:  Parede sem reboco. 
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RELATÓRIO TÉCNICO UBS SUDAM II 
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1 INFORMAÇÕES TÉCNICAS  

1.1 Secretaria Municipal de Administração e Finanças – SEMAF  

 
Apoliane Lopes Gomes 
 

1.2 Secretaria de Planejamento Municipal – SEPLAN 

 

 

1.3 Convênio – Corpo Técnico Envolvido 

 Bruno Porto Economista 

 Gabriela Maia  Arquiteta 

 Shara Katharine Portilho Engenheira Civil 

 Renata Belz Arquiteta  

  

       1. 4 Colaboradores Externos  

 
Manoel Cirilo Pedreiro SEOVI 

 

1.5 Técnico Responsável pela Unidade 

 
Enfermeira Chefe      Rosilene Carvalho  

1.6 Notas Complementares + Fotos da Fachada  

A Unidade de Saúde da Família Sudam II tem por finalidade a prestação de atendimento 

eletivo de promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial e de hospital-dia. Como tal, vem 

desempenhando relevante papel no serviço de saúde do município de Altamira – PA. Atualmente essa 

UBS classifica-se, de acordo com os padrões e classificações do Ministério da Saúde, como uma UBS 

Porte I, ou seja, destina-se e é apta para no mínimo, 1 Equipe de Atenção Básica, com número de 

profissionais compatível com as demandas da comunidade. A UBS está localizada na Avenida 

Perimetral n° 2062, bairro Sudam II.  

 
Waldecir Aranha Maia Junior 
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Figura 1: Localização UBS Sudam II. 

 

 

Figura 2: Fachada Frontal UBS Sudam II. 

 

2 OBJETO DO LEVANTAMENTO  

Em resposta a solicitação do Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Saúde (SESMA), 

o Setor de Convênio e Prestação de Contas realizou visita in loco na UBS Sudam II para a realização 

de vistoria e avaliação das estruturas físicas da UBS a fim de posteriormente indicar as intervenções 

necessárias para adequação do espaço de acordo com normas técnicas de Vigilância Sanitária (RDC 

50), segurança, acessibilidade (NBR 9050) e conforto para os usuários do espaço. O estudo ocorreu 

nos dias 4 de outubro. 

A partir do levantamento anterior realizado pela equipe da Secretaria de Planejamento da 

Prefeitura de Altamira foi obtido o desenho técnico da planta baixa, cortes, fachada frontal, planta de 

cobertura e projeto complementar (elétrico) da UBS. No entanto, verificou-se durante as visitas in loco  
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que há necessidade de atualização das peças técnicas, uma vez que se encontram obsoletas 

em relação ao estado atual da edificação. A atualização, porém, não pôde ser realizada nesse primeiro 

momento, conforme determinação da coordenação e superiores, tendo em vista a celeridade do 

processo. Dessa forma, coube à equipe fazer um levantamento apenas estimado das necessidades da 

UBS. Para tanto, realizou-se ainda uma segunda visita, no dia 23 de novembro.  

O objetivo do presente relatório foi a verificação das demandas estruturais da edificação, por 

meio de visita técnica a fim de elencar as patologias que atingem os espaços físicos, listar as 

adequações e melhorias que visam garantir a conformidade do estabelecimento as normas técnicas; 

assim como trazer segurança e acessibilidade aos usuários do espaço e promover condições de 

conforto fundamentais para o pleno uso da UBS Sudam II. A visita técnica para análise e avaliação da 

condição para a reforma da UBS Sudam II foi dirigida e supervisionada pela Engenheira Civil Shara 

Katharine Melo Silva Portilho, pela Arquiteta e Urbanista Gabriela Santos Maia da Silva e pela arquiteta 

Renata Belz.  

3 RELATÓRIO  

A equipe da UBS Nova Altamira, através da Enfermeira Chefe responsável, acompanhou o 

corpo técnico do setor de convênio da Prefeitura Municipal de Altamira na visita técnica ocorrida em 

08/10 entre as 15:00h e 16:30h, de forma que foram apontados os pontos críticos e passíveis de 

adequações e melhorias para o funcionamento satisfatório do espaço. O relatório abaixo descreve o 

diagnóstico das patologias verificadas e o diagnóstico de melhoria com indicações de intervenções. 

DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS 

1 
Algumas paredes encontram-se sujas e desgastadas, em especial em 

locais de alto fluxo, principalmente pelas sucessivas colagens; 

2 
Rodapé inexistente em ambiente de atendimento (propicio ao acumulo de 

sujeira); 

3 
Piso desgastado em decorrência do tempo e piso derrapante (não 

adequado aos padrões da NBR 9050); 

4 
Porta externa quebrada (trazendo risco a segurança e gerando calor, via 

insolação); 

5 Há desplacamento pontual de peças cerâmicas que compõem o piso. 

6 

Banheiro PcD necessita de revisão quanto a requisitos de acessibilidade, 

principalmente quanto ao nivelamento de piso, tipo de lavatório e tipo de 

torneira; 

7 Necessidade de troca de forro pela ação do tempo e goteiras; 

8 
Forro com avarias provenientes de goteiras, necessidade de revisão de 

cobertura; 

9 
Forro PVC do beiral deteriorado; 

10 
Fachada com pintura danificada e gradil (em razão do tempo e insolação); 
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11 
Descascamento de pintura e infiltração na base das paredes externas; 

12 
Calçadas com bolor e desreguladas (proveniente da umidade); 

13 
Telhado área de serviço condenado; 

14 
Necessidade de guarda corpo na rampa de acesso; 

15 
Áreas de uso comum sem concordância aos padrões de acessibilidade; 

16 
Calçada com buracos e fora dos padrões de acessibilidade; 

17 
Divisória de PVC em estado deteriorado  

18 

Janelas com insolação constante e uso de cortinas de TNT (não 

recomendável pela RDC 50) 

 

DIAGNÓSTICO MELHORIA 

1 
Pintura das paredes internas e externas com tinta acrílica (mais resistente 

e lavável ( recomendável pela RDC 50) em se tratando de uma unidade 

básica de saúde; 

2 Instalação de rodapés nas áreas necessárias (de preferência rodapé 

embutido) para não haver acumulo de sujeira; 

3 
Necessidade de troca de piso para propiciar conforto e segurança aos 

usuários. O piso fora do tempo de vida útil acumula mais sujeira e o piso 

derrapante apresenta risco de queda de funcionários e pacientes.  

4 Trocar por porta resistente e, preferencialmente, com boa vida útil; 

5 
Faz-se necessário aplicar uma camada de argamassa e rejunte para a 

aplicação da peça cerâmica nova e de acordo com as recomendações da 

RDC 50; 

6 

Segundo a NBR 9050 não deve haver desníveis dentro de banheiro PcD, 

assim deve se regular todo o piso. Quanto a torneira e lavatório, segundo 

a mesma normativa, é necessário também fazer substituições; a torneira 

para o tipo alavanca, pois tem fácil manuseio para todos, e o lavatório para 

o tipo suspenso, propiciando o manuseio para cadeirantes.  

7 Troca de forro tipo PVC, que propicia manutenção e limpeza fácil; 

8 Trocar telhas quebradas e limpar calhas e rufos, se necessário, substitui-

las também; 

9 Instalação de forro PVC em todas áreas do beiral que se fizerem 

necessárias; 

10 Tintura com tinta de base acrílica (paredes) e esmalte sintético (grades); 

11 
Recuperação das paredes (lixamento com aço nas paredes deterioradas, 

aplicação de fundo selador e nova pintura), assim como 

impermeabilização; 

12 Limpeza com jato e regularização de piso; 

13 Retirada do telhado deteriorado e instalação de novo telhamento em telha 

fibrocimento  
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14 Fornecimento de guarda corpo acessível  

15 Necessidade de construção de rampas entre ambientes com desnível 

considerável, seguindo as normas da NBR 9050; 

16 Necessidade de nivelamento e restauração da calçada, condizendo com 

a NBR 9050 (max. i: 3%) 

17 Troca por parede de alvenaria; 

18 Instalação de película nas janelas com incidência solar  

  

4 PARECER TÉCNICO  

O diagnóstico a partir da visita técnica realizada permitiu a identificação de irregularidades 

que podem ser nocivas à higiene, conforto e segurança dos usuários da Unidade de Saúde Básica  

Sudam II. Foram verificadas a presença de irregularidades que vão de encontro a normativas como a 

NBR 9050, de acessibilidade, nos banheiros para pessoas com deficiência; assim como em áreas de 

uso comum, sendo necessário a adequação da calçada e rampa de acesso, instalação de guarda- 

corpo, construção de rampas entre os desníveis dos ambientes e substituição de piso liso e desgastado 

por um antiderrapante.  

Em suma a UBS está em um estado que requer reparos, seus principais problemas se 

originam do tempo e defasagem adquirida. Torneiras, lâmpadas, cobertura, forro e piso são questões 

pertinentes, mas que com devida troca, manutenção e/ou limpeza se solucionam. Com a reforma além 

de atenderem aos desejos de funcionários e pacientes, também a deixará dentro das recomendações 

que tornam o serviço de saúde mer. 
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5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  

  

Figura 3: Calçada deteriorada (com buracos e 

desnível). 

Figura 4: Rampa incondizente com NBR 

9050. 

 

 

 

Figura 5: Rampa de acesso do portão 

incondizente NBR 9050. 

Figura 6: Rampa de acesso para recepção 

incondizente NBR 9050. 

 

 

 

Figura 7: Banheiro deteriorado. Figura 8: Cobertura condenada. 

. 
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Figura 9: Piso derrapante  Figura 10: Descascamento de pintura e 

infiltração. 
 

  

Figura 11: Goteira  Figura 12: Pintura desgastada. 
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Figura 13: Calha suja e sem caída. Figura 14: Falta de reboco. 

  

  

  

Figura 15: Divisória de PVC, troca por 

alvenaria. 

Figura 16:  Beiral com falta de acabamento. 
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Figura 17: Piso desgastado. Figura 18: Falta de rodapé. 

 

 

 

Figura 19: Porta quebrada. Figura 20: Desnível 

 em banheiro PcD. 

 



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
PODER EXECUTIVO 

 
 

Figura 21: Castelo com armadura exposta. Figura 22: Lavatório de coluna em banheiro 

acessível. 

  

 

 

Figura 23: Janelas com película. Figura 24: Forro com avarias. 
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1 INFORMAÇÕES TÉCNICAS  

1.1 Secretaria Municipal de Administração e Finanças – SEMAF  

 

Apoliane Lopes Gomes 

1.2 Secretaria de Planejamento Municipal – SEPLAN 

 

 

1.3 Convênio – Corpo Técnico envolvido 

 
Bruno Porto Economista 

 
Gabriela Maia  Arquiteta e Urbanista 

 
Renata Belz Kruger Arquiteta e Urbanista 

 Shara Katharine Portilho Engenheira Civil 

  

1.4 Colaboradores Externos  

 

Manoel Cirilo    Pedreiro SEMOVI  

1.5 Entrevistados - Identificados como responsáveis 

 

  Enfermeira Lienda Bandeira  Enfermeiro responsável por receber a Equipe de Vistoria SEPLAN  

1.6 Notas Complementares + Fotos da Fachada  

A Unidade Básica de Saúde tem por finalidade a prestação de atendimento eletivo de 

promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial e de hospital-dia. Como tal, vem 

desempenhando relevante papel no serviço de saúde do município de Altamira – PA. Atualmente essa 

UBS classifica-se, de acordo com os padrões e classificações do Ministério da Saúde, como uma UBS 

Porte I, ou seja, destina-se e é apta para no mínimo, 1 Equipe de Atenção Básica, com número de 

profissionais compatível com as demandas da comunidade. A UBS está localizada na R. Gurupá, 395, 

Bairro Jardim Oriente Independente. 

 
Waldecir Aranha Maia Junior 
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Figura 1: Localização UBS PREMEM. 

 

 

Figura 2: Fachada Frontal UBS PREMEM. 

 

2 OBJETO DO LEVANTAMENTO  

Em resposta à solicitação do Gabinete do Prefeito e Secretaria de Saúde do Município 

(SESMA), o Setor de Convênios e Prestação de contas realizou visita in loco na UBS Premem para a 

realização de vistoria e avaliação das estruturas físicas da UBS, a fim de, posteriormente, indicar as 

intervenções necessárias para adequação do espaço de acordo com normas técnicas de Vigilância 

Sanitária (RDC 50), segurança, acessibilidade, e conforto para os usuários do espaço. O estudo 

ocorreu durante o dia 06 de outubro de 2021. 

A partir do levantamento anterior realizado pela equipe da Secretaria de Planejamento da 

Prefeitura de Altamira foi obtido o desenho técnico da planta baixa, cortes, fachada frontal e planta de 

cobertura da UBS. No entanto, verificou-se durante as visitas in loco que há necessidade de atualização 

das peças técnicas, uma vez que se encontram obsoletas em relação ao estado atual da edificação. A 
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atualização, porém, não pôde ser realizada nesse primeiro momento, conforme determinação da 

coordenação e superiores, tendo em vista a celeridade do processo. Dessa forma, coube à equipe fazer 

um levantamento apenas estimado das necessidades da UBS. 

De forma geral, efetuou-se a verificação das demandas estruturais, de acessibilidade, 

sanitárias e elétricas da edificação, elencando as manifestações patológicas que acometem seu espaço 

físico, e listando as adequações e melhorias que visam garantir a conformidade do estabelecimento as 

normas técnicas; assim como trazer segurança e acessibilidade aos usuários do espaço e promover 

condições de conforto fundamentais para o pleno uso da UBS Premem. A visita técnica foi dirigida e 

supervisionada pela Engenheira Civil Shara Katharine Melo Silva Portilho, e pelas Arquitetas e 

Urbanistas Gabriela Santos Maia da Silva e Renata Belz Kruger.  

3 RELATÓRIO  

A equipe da UBS Premem, através do Enfermeira Lienda Silva Bandeira, apontou os pontos 

críticos e passíveis de adequações e melhorias para o funcionamento satisfatório do espaço. A primeira 

visita ocorreu dia 06/10 entre as 10:00h e 11:30h e a segunda visita em 23/11, por volta do mesmo 

horário. Nessa segunda visita, houve a colaboração do pedreiro Manoel Cirilo, da Secretaria Municipal 

de Obras, Viação e Infraestrutura – SEMOVI, que subiu no telhado da edificação para inspecionar os 

problemas relacionados as infiltrações e goteiras. Os problemas encontrados são destacados nas fotos 

a seguir. O relatório abaixo descreve o diagnóstico das manifestações patológicas verificadas e o 

diagnóstico de melhoria com indicações de intervenções. 

DIAGNÓSTICO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS 

1 Infiltração nas paredes internas e externas por capilaridade do solo, 

causando empolamento e descascamento de pintura, bem como 

manchas de umidade e eflorescência; 

2 Manchas de infiltração nas paredes advindas de goteiras; 

3 Placa de identificação da UBS ilegível; 

4 Forro apresentando muitas manchas de umidade e mofo e furos 

decorrentes de goteiras 

5 Rampa de entrada da edificação inacessível, com inclinação elevada, em 

inconformidade com as preconizações da ABN NBR 9050. 

6 Calçadas laterais com bastante lodo, oferecendo risco de queda aos 

transeuntes; 

7 Calha com empossamento de água, possibilitando a entrada de água no 

forro da edificação e com risco de transbordamento; 

8 Lâmpadas queimadas ou inexistentes;  

9 Vasos com caixa suspensa danificados, vasos sem assento plástico, 

necessidade de substituição de sifões em alguns pontos e porta papel 

higiênico; 

10 Necessidade de pintura de paredes e esquadrias, que com o tempo 

sofreram desgastes, principalmente nos locais de alto fluxo; 
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11 Telhado com avarias. 

12 Torneiras (de enroscar) dos banheiros acessíveis necessitam ser 

substituídas por torneiras de alavanca, para atender as normativas de 

acessibilidade (NBR 9050).  

 

DIAGNÓSTICO MELHORIA 

1 

Deve ser feita a retirada de reboco nas áreas mais críticas e a retirada 

com escova de aço nas áreas menos críticas acometidas pela infiltração. 

As áreas onde será retirado o reboco deverão receber aplicação de uma 

camada de reboco impermeabilizante; 

2 Reparos nos pontos onde há goteiras; 

3 Substituição da placa de identificação existente da UBS por placa em 

chapa de aço galvanizado; 

4 Necessidade de reparos no forro com troca de peças danificadas e 

revisão do barroteamento; 

5 
Demolição da rampa de entrada da edificação e construção de nova 

rampa, com inclinação em inconformidade com as preconizações da ABN 

NBR 9050, inclusive com fornecimento de guarda-corpo; 

6 Limpeza com jato para retirada de lodo e reparo das calçadas existentes; 

7 Substituição de calha danificada por nova; 

8 Fornecimento e instalação de lâmpadas; 

9 
Substituição de vasos sanitários com caixa suspensa por vasos com 

caixa acoplada, fornecimento de assento plástico, sifões e porta papel 

higiênico; 

10 

Pintura das paredes internas e externas com tinta acrílica (mais resistente 

e lavável (o que é recomendável pela RDC 50) em se tratando de uma 

unidade básica de saúde; 

12 
Telhado com necessidade de revisão geral, com substituição de telhas 

quebradas. 

13 Fornecimento e instalação de torneiras apropriadas. 

4 PARECER TÉCNICO  

O diagnóstico a partir da visita técnica realizada permitiu a identificação de irregularidades 

que podem ser nocivas à higiene, acessibilidade, conforto e segurança dos usuários da Unidade de 

Saúde Básica Premem. Foram verificadas principalmente a presença de manchas e infiltrações nas 

paredes de vedação de boa parte dos compartimentos da edificação principalmente devido a goteiras 

e a infiltração decorrente da capilaridade do solo. O forro também está bastante comprometido. 

Com relação as goteiras, após a inspeção do pedreiro (em cima do telhado) percebeu-se que 

o grande fator para a proporção de água que adentra a UBS no período das chuvas são as telhas 

quebradas. Outro fator é o ressecamento da cola nas “emendas” da calha, que também trazem 
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infiltrações. Além disso o acúmulo de água em uma das calhas tem gerado transbordamento de água 

para dentro da edificação.  Em suma, a UBS está em um estado que requer reparos, de caráter simples, 

porém urgentes. Seus principais problemas se originam do tempo e defasagem adquirida. Com a 

reforma, se atenderão os desejos de funcionários, pacientes e comunidade de forma geral e também 

às recomendações das normas vigentes que tornam o serviço de saúde mais eficiente. 

5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  

  

Figura 3: Mancha de infiltração em 

parede interna próximo ao forro. 

Figura 4: Descascamento da pintura, manchas de 

infiltração e mofo devido a umidade. 

  

Figura 5: Manchas no forro devido as infiltrações. Figura 6: Sanitário com caixa 

suspensa danificado e cerâmicas 

desgastadas. 
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Figura 7: Forro com peças faltando.  Figura 8: Necessidade de substituição de torneira 

de enroscar por de alavanca e adição barras PcD 

vertical. 

  

Figura 9: Necessidade de revisão na 

rede elétrica, substituição da torneira 

com defeito e manchas na parede 

devido a umidade. 

Figura 10: Manchas no rodapé da parede devido a 

umidade. 
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Figura 11: Calçada com muito lodo. Figura 12: Manchas de umidade. 

  

Figura 13: Calha com empossamento, 

necessitando de reparos. 

Figura 14:  Arquiteta verificando telhado. 
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Figura 15: Telhas quebradas. Figura 16: Telhado necessitando de reparos. 
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1 INFORMAÇÕES TÉCNICAS  

1.1 Secretaria Municipal de Administração e Finanças – SEMAF  

 
Apoliane Lopes Gomes 
 

Secretaria de Planejamento Municipal – SEPLAN 

 

 

1.3 Convênio – Corpo Técnico Envolvido 

 Bruno Porto Economista 

 Gabriela Maia  Arquiteta 

 Shara Katharine Portilho Engenheira Civil 

 Renata Belz Arquiteta  

  

       1. 4 Colaboradores Externos  

 
Manoel Cirilo Pedreiro SEMOV 

 

1.5 Técnico Responsável pela Unidade 

 
Enfermeira Chefe      Cláudia Ribeiro de Souza  

1.6 Notas Complementares + Fotos da Fachada  

A Unidade de Saúde da Família Cruzeiro tem por finalidade a prestação de atendimento 

eletivo de promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial e de hospital-dia. Como tal, vem 

desempenhando relevante papel no serviço de saúde do município de Altamira – PA. Atualmente essa 

UBS classifica-se, de acordo com os padrões e classificações do Ministério da Saúde, como uma UBS 

Porte I, ou seja, destina-se e é apta para no mínimo, 1 Equipe de Atenção Básica, com número de 

profissionais compatível com as demandas da comunidade. A UBS está localizada na rua Pedro Acácio, 

s/n, bairro Cruzeiro 

.  

 

 

 
Waldecir Aranha Maia Junior 
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Figura 1: Localização UBS CRUZEIRO. 

 

 

Figura 2: Fachada Frontal UBS CRUZEIRO. 

2 OBJETO DO LEVANTAMENTO  

Em resposta a solicitação do Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Saúde (SESMA), 

o Setor de Convênio e Prestação de Contas realizou visita in loco na UBS Cruzeiro para a realização de 

vistoria e avaliação das estruturas físicas da UBS a fim de posteriormente indicar as intervenções 

necessárias para adequação do espaço de acordo com normas técnicas de Vigilância Sanitária (RDC 50), 

segurança, acessibilidade (NBR 9050) e conforto para os usuários do espaço. O estudo ocorreu no dia 18 

de novembro. 

A partir do levantamento anterior realizado pela equipe da Secretaria de Planejamento da 

Prefeitura de Altamira foi obtido o desenho técnico da planta baixa, cortes, fachada frontal, planta de 

cobertura e projeto complementar (elétrico e hidrossanitário) da UBS. No entanto, verificou-se durante as 
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visitas in loco que há necessidade de atualização das peças técnicas, uma vez que se encontram obsoletas 

em relação ao estado atual da edificação. A atualização, porém, não pôde ser realizada nesse primeiro 

momento, conforme determinação da coordenação e superiores, tendo em vista a celeridade do processo. 

Dessa forma, coube à equipe fazer um levantamento apenas estimado das necessidades da UBS. Para 

tanto, realizou-se ainda uma segunda visita, no dia 19 de novembro.  

O objetivo do presente relatório foi a verificação das demandas estruturais da edificação, por 

meio de visita técnica a fim de elencar as patologias que atingem os espaços físicos, listar as adequações 

e melhorias que visam garantir a conformidade do estabelecimento as normas técnicas; assim como trazer 

segurança e acessibilidade aos usuários do espaço e promover condições de conforto fundamentais para o 

pleno uso da UBS Sudam II. A visita técnica para análise e avaliação da condição para a reforma da UBS 

Sudam II foi dirigida e supervisionada pela Engenheira Civil Shara Katharine Melo Silva Portilho, pela 

Arquiteta e Urbanista Gabriela Santos Maia da Silva e pela Arquiteta e Urbanista Renata Belz.  

3 RELATÓRIO  

 

A equipe da UBS Nova Altamira, através da Enfermeira Chefe responsável, acompanhou o 

corpo técnico do setor de convênio da Prefeitura Municipal de Altamira na visita técnica ocorrida em 18/11 

entre as 15:00h e 16:30h, de forma que foram apontados os pontos críticos e passíveis de adequações e 

melhorias para o funcionamento satisfatório do espaço. Na segunda visita houve além do acompanhamento 

do responsável pela unidade, o suporte técnico do colaborador Manoel Cirilo, pedreiro cedido pela SEMOV, 

para inspeção de cobertura e forro. O relatório abaixo descreve o diagnóstico das patologias verificadas e o 

diagnóstico de melhoria com indicações de intervenções. 

 

DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS 

1 
Algumas paredes encontram-se sujas e desgastadas, em especial em 

locais de alto fluxo; 

2 Lavatórios quebrados e/ou sem sifão; 

3 Piso desgastado em decorrência do tempo; 

4 
Irregularidades no sistema de escoamento da água pluvial (corredores sem 

inclinação, com falta de tubos de queda e calha incondizente com a vazão); 

5 Infiltração e descascamento da pintura das paredes externas; 

6 

Banheiro PcD necessita de revisão quanto a requisitos de acessibilidade, 

principalmente quanto ao tipo de lavatório, tipo de torneira e inexistência 

de barras de apoio; 

7 
Necessidade de troca de forro pela ação do tempo e goteiras (varanda de 

acesso para recepção); 

8 
Forro com avarias provenientes de goteiras, necessidade de revisão de 

cobertura; 
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9 

Fachada com pintura danificada e gradil desgastado (em razão do tempo 

e insolação); 

10 

Corredores com bolor (umidade), oriundo da falta de nível de queda para 

escoamento das águas pluviais; 

11 

Existência de caixa de suporte para ar condicionado, tipo janela, dentro de 

banheiro acessível, em altura fora dos padrões aceitos pela NBR 9050; 

12 

Vegetação alta sobre cobertura da edícula (propiciando abrigo de animais 

perigosos); 

13 

Falta de encalhiçamento em parte das telhas de cobertura e madeiramento 

comprometido; 

14 
Forro de PVC do beiral quebrado; 

15 
Forro em Madeira com tonalidade não recomendada segundo RDC 50 

 
 

DIAGNÓSTICO MELHORIA 

1 Pintura das paredes internas e externas com tinta acrílica (mais resistente 

e lavável (recomendável pela RDC 50); 

2 Instalação de lavatórios do tipo suspenso; 

3 
Necessidade de troca de piso para propiciar conforto e segurança aos 

usuários. O piso fora do tempo de vida útil acumula mais sujeira e deve 

ser evitado para UBS.  

4 

Adequação dos corredores, reformando-os de forma a ter inclinação 

suficiente para escoar as águas da chuva; troca da calha por uma maior e 

que suporte a vazão de água do local, assim como a instalação de tubos 

de queda junto as calhas; 

5 
Recuperação das paredes (lixamento com aço as paredes deterioradas, 

aplicação de fundo selador e nova pintura), além de devida 

impermeabilização; 

6 

Segundo as recomendações da NBR 9050, há a necessidade de troca da 

torneira para o tipo alavanca, pois tem fácil manuseio para todos, e o 

lavatório para o tipo suspenso, propiciando o manuseio para cadeirantes. 

Assim como a instalação de barras de apoio que dão autonomia a pessoas 

com deficiência; 

7 Troca de forro tipo PVC, que propicia manutenção e limpeza fácil; 

8 Trocar telhas quebradas e limpar calhas e rufos, se necessário, substitui-

las também; 

9 Tintura com tinta de base acrílica (paredes) e esmalte sintético (grades); 

10 Remoção de bolor através de limpeza de água a jato, assim como reforma 

dos corredores (ajustar inclinação); 
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11 Retirada da caixa do ar condicionado, aplicação de reboco e pintura com 

tinta acrílica no local; 

12 Limpeza da cobertura da edícula; 

13 Aplicação de encalhiçamento em parte das telhas de cobertura e troca de 

madeiramento comprometido; 

14 Instalação de forro PVC em todas áreas do beiral que se fizerem 

necessárias; 

15 
Necessidade de pintura em sobre forro de madeira em tom branco, o que 

facilita a limpeza (facilmente se detecta sujeiras); 

 

4 PARECER TÉCNICO  

O diagnóstico a partir da visita técnica realizada permitiu a identificação de irregularidades 

que podem ser nocivas à higiene, conforto e segurança dos usuários da Unidade de Saúde Básica  

Sudam II. Foram verificadas a presença de irregularidades que vão de encontro a normativas 

como a NBR 9050, de acessibilidade, nos banheiros para pessoas com deficiência; assim como em áreas 

de uso comum, sendo necessário a adequação da calçada e rampa de acesso, instalação de guarda- corpo, 

construção de rampas entre os desníveis dos ambientes e substituição de piso liso e desgastado por um 

antiderrapante.  

Em suma a UBS está em um estado que requer reparos, seus principais problemas se 

originam do tempo e defasagem adquirida. Torneiras, lâmpadas, cobertura, forro e piso são questões 

pertinentes, mas que com devida troca, manutenção e/ou limpeza se solucionam. Com a reforma além de 

atenderem aos desejos de funcionários e pacientes, também a deixará dentro das recomendações que 

tornam o serviço de saúde melhor. 
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5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  

 

 

Figura 3: Torneira “solta”, sem sustentação. Figura 4: Caixa de ar condicionado dentro do 

WC. 

 

 

 

Figura 5: Lavatório de plástico e sifão quebrado. Figura 6: Infiltração e descascamento de tinta. 

. 

 

 

Figura 7: Mofo e infiltração no corredor Figura 8: Telhas quebradas e soltas. 
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Figura 9: Forro deteriorado e calha sem tubo 

de queda. 

Figura 10: Madeiramento comprometido. 

  

 
 

Figura 11: Vegetação alta sobre cobertura. Figura 12:  acumulo de água das chuvas no 

corredor, pintura desgastada. 

 

 

 

Figura 13: WC acessivel sem barras de 

apoio. 

Figura 14: Tubo de queda caindo em 

corredor sem sistema de drenagem. 



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
PODER EXECUTIVO 

 



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
PODER EXECUTIVO 

 

 

Figura 15: Calha pequena para chuva. Figura 16: Calha incondizente com a vazão. 

 
 

 

 
 

Figura 17: Torneira inadequada para PcD. Figura 18: Lâmpada queimada. 

 
 

  

Figura 19: Piso desgastado. Figura 20: Rampa fora dos padrões de 

acessibilidade. 
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Figura 21: Forro em Madeira com tonalidade 

não recomendada segundo RDC 50. 

Figura 22: Telhas com falta de encalhiçamento. 

 

  

Figura 23: Forro em Madeira deteriorado. Figura 24: Infiltração parede da fachada. 

 



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
PODER EXECUTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                               

 

 

 

RELATÓRIO TÉCNICO UBS COLINAS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembro de 2021 

Altamira – PA 



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
PODER EXECUTIVO 

1 INFORMAÇÕES TÉCNICAS  

1.1 Secretaria Municipal de Administração e Finanças – SEMAF  

 

Apoliane Lopes Gomes 

1.2 Secretaria de Planejamento Municipal – SEPLAN 

 

 

1.3 Convênio – Corpo Técnico envolvido 

 

 
Bruno Porto Economista 

 
Renata Belz Kruger Arquiteta e Urbanista 

 Shara Katharine Portilho Engenheira Civil 

1.4 Técnico responsável pela unidade 

 

Jenifer Maria da Silva Ribeiro Técnico responsável pela UBS Colinas  

1.5 Notas Complementares + Fotos da Fachada  

A Unidade Básica de Saúde tem por finalidade a prestação de atendimento eletivo de 

promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial e de hospital-dia. Como tal, vem 

desempenhando relevante papel no serviço de saúde do município de Altamira – PA. Atualmente essa 

UBS classifica-se, de acordo com os padrões e classificações do Ministério da Saúde, como uma UBS 

Porte I, ou seja, destina-se e é apta para no mínimo, 1 Equipe de Atenção Básica, com número de 

profissionais compatível com as demandas da comunidade. A UBS está localizada na Rua We Sete, 

S/N, Bairro Colinas. 

 
Waldecir Aranha Maia Junior 
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Figura 1: Localização UBS Colinas. 

 

 

Figura 2: Fachada Frontal UBS Colinas. 

 2 OBJETO DO LEVANTAMENTO  

Em resposta à solicitação do Gabinete do Prefeito e Secretaria de Saúde do Município 

(SESMA), o Setor de Convênios e Prestação de contas realizou visita in loco na UBS Colinas para a 

realização de vistoria e avaliação das estruturas físicas da UBS, a fim de, posteriormente, indicar as 

intervenções necessárias para adequação do espaço de acordo com normas técnicas de Vigilância 

Sanitária (RDC 50), segurança, acessibilidade, e conforto para os usuários do espaço. O estudo 

ocorreu durante o dia 25 de novembro de 2021.  



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
PODER EXECUTIVO 

A partir do levantamento anterior realizado pela equipe da Secretaria de Planejamento da 

Prefeitura de Altamira foi obtido o desenho técnico da planta baixa, cortes, fachada frontal e planta de 

cobertura da UBS. No entanto, verificou-se durante as visitas in loco que há necessidade de atualização 

das peças técnicas, uma vez que se encontram obsoletas em relação ao estado atual da edificação. A 

atualização, porém, não pôde ser realizada nesse primeiro momento, conforme determinação da 

coordenação e superiores, tendo em vista a celeridade do processo. Dessa forma, coube à equipe fazer 

um levantamento apenas estimado das necessidades da UBS. Para tanto, realizou-se a visita no dia 

25 de novembro. 

De forma geral, efetuou-se a verificação das demandas estruturais, de acessibilidade, 

sanitárias e elétricas da edificação, elencando as manifestações patológicas que acometem seu espaço 

físico, e listando as adequações e melhorias que visam garantir a conformidade do estabelecimento as 

normas técnicas; assim como trazer segurança e acessibilidade aos usuários do espaço e promover 

condições de conforto fundamentais para o pleno uso da UBS Colinas. A visita técnica foi dirigida e 

supervisionada pela Engenheira Civil Shara Katharine Portilho e pela Arquiteta e Urbanista Renata Belz 

Kruger.  

3 RELATÓRIO  

A equipe da UBS Colinas, através de um integrante da equipe de saúde presente na unidade, 

acompanhou o corpo técnico do Setor de Convênio e da Prefeitura Municipal de Altamira na visita 

técnica ocorrida em 25/11 entre as 11:00h e 12:00h, de forma que foram apontados os pontos críticos 

e passíveis de adequações e melhorias para o funcionamento satisfatório do espaço. Os problemas 

encontrados na visita de 25/11 são destacados nas fotos a seguir. O relatório abaixo descreve o 

diagnóstico das manifestações patológicas verificadas e o diagnóstico de melhoria com indicações de 

intervenções. 

DIAGNÓSTICO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS 

1 Piso em estado regular de conservação na maior parte da edificação, sendo 

a troca indicada apenas em alguns ambientes que apresentam maior 

desgaste; 

2 Manchas de infiltração nas paredes, empolamento e descascamento de 

pintura, bem como manchas de umidade e eflorescência; 

3 O rebolo apresenta descolamento e son cavo sob percussão; 

4 Placa de identificação da UBS ilegível devido ao desgaste; 

5 Forro em madeira apresentando avarias e parte do forro em madeira com 

necessidade de substituição de peças; 

6 Caixa d’água acondicionada inapropriadamente; 

7 Equipamentos de drenagem de águas pluviais com avarias pontuais; 

8 Lâmpadas queimadas ou inexistentes;  

9 Necessidade de substituição de sifões desgastados; 
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10 Necessidade de pintura de paredes e esquadrias, que com o tempo 

sofreram desgastes; 

11 Rampa interna da edificação inacessível, com inclinação elevada, em 

inconformidade com as preconizações da ABN NBR 9050; 

12 Banheiro PCD com barras de apoio em desconformidade com normas de 

acessibilidade; 

13 Descolamento de rodapé na sala de PCCU; 

14 Caixa de gordura sem tampa e deteriorada. 

15 Pilares apresentam fissuras. 

  

DIAGNÓSTICO MELHORIA 

1 

Deve ser feita a retirada de reboco nas áreas mais críticas e a retirada 

com escova de aço nas áreas menos críticas acometidas pela infiltração. 

As áreas onde será retirado o reboco deverão receber aplicação de uma 

camada de reboco impermeabilizante; 

2 Instalação de barras de apoio adequadas no banheiro PCD; 

3 Substituição da placa de identificação existente da UBS por placa em 

chapa de aço galvanizado; 

4 Necessidade de reparos no forro com troca de peças pontuais 

danificadas e reposição de peças não reaproveitáveis; 

6 Construção de castelo d’água; 

7 Instalação de nova caixa de gordura; 

8 Substituição de lâmpadas queimadas; 

9 Readequação da rampa interna de acordo com normas de acessibilidade; 

10 

Pintura das paredes internas e externas com tinta acrílica (mais resistente 

e lavável (o que é recomendável pela RDC 50) em se tratando de uma 

unidade básica de saúde; 

11 
Telhado com necessidade de revisão geral, para substituição de telhas 

quebradas ou deslocadas.  

12 Necessidade de reparos estruturais em pilares que apresentam fissuras. 

4 PARECER TÉCNICO  

O diagnóstico a partir da visita técnica realizada permitiu a identificação de irregularidades 

que podem ser nocivas à higiene, acessibilidade, conforto e segurança dos usuários da Unidade de 

Saúde Básica Colinas. Foram verificadas principalmente a presença de manchas e infiltrações nas 

paredes de vedação de boa parte dos compartimentos da edificação principalmente devido a 

infiltrações. O forro apresenta avarias que precisam ser corrigidas, assim como problemas estruturais 

que afetam a estrutura da edificação precisam de intervenções consideráveis de caráter urgente.  

Em suma, a UBS está em um estado que requer reparos rigorosos e com certa urgência. 

Seus principais problemas se originam do tempo e defasagem adquirida. A falta de manutenções 

assertivas ao longo do tempo resultou em um conjunto de problemas que afetam as condições da 
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unidade de saúde e comprometem a qualidade de uso do espaço público. Com a reforma, as condições 

de trabalho na unidade e a qualidade do atendimento ao usuário será elevada e o serviço de saúde se 

tornará mais eficiente e confortável.  

5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  

 

 

Figura 3: Mancha de infiltração em parede 

interna. 

Figura 4: Infiltração em parede interna. 

 
 

Figura 5: Desgaste no forro. Figura 6: Lâmpada inexistente. 



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
PODER EXECUTIVO 

 

 

  

Figura 7: Rampa inacessível.  Figura 8: Reboco em estado crítico. 

  

Figura 9: Rampa interna em desconformidade 

com normas de acessibilidade. 

Figura 10:  Parede posterior sem reboco e 

pintura. 
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Figura 11: Infiltração no castelo d’água. Figura 12:  Inexistência de calhas. 

  

Figura 13: Placa de identificação desgastada. Figura 14:  Manchas de infiltração. 
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1 INFORMAÇÕES TÉCNICAS  

1.1 Secretaria Municipal de Administração e Finanças – SEMAF  

 

Apoliane Lopes Gomes 

1.2 Secretaria de Planejamento Municipal – SEPLAN 

 

 

1.3 Convênio – Corpo Técnico envolvido 

 
Bruno Porto Economista 

 
Marcio de Lima Vieira Contador 

 Felipe Oliveira Fernandes Engenheiro Civil 

  

1.4 Colaboradores Externos  

 

Manoel Cirilo    Pedreiro SEMOVI  

1.5 Entrevistados - Identificados como responsáveis 

 

Clebismar de Souza   Enfermeiro responsável por receber a Equipe de Vistoria SEPLAN  

1.6 Notas Complementares + Fotos da Fachada  

A Unidade Básica de Saúde tem por finalidade a prestação de atendimento eletivo de 

promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial e de hospital-dia. Como tal, vem 

desempenhando relevante papel no serviço de saúde do município de Altamira – PA. Atualmente essa 

UBS classifica-se, de acordo com os padrões e classificações do Ministério da Saúde, como uma UBS 

Porte I, ou seja, destina-se e é apta para no mínimo, 1 Equipe de Atenção Básica, com número de 

profissionais compatível com as demandas da comunidade. A UBS está localizada na Tv. Da Harmonia, 

142-202 Bairro Boa Esperança. 

 
Waldecir Aranha Maia Junior 
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Figura 1: Localização UBS BOA ESPERANÇA. 

 

 

Figura 2: Fachada Frontal UBS BOA ESPERANÇA. 

 

2 OBJETO DO LEVANTAMENTO  

Em resposta à solicitação do Gabinete do Prefeito e Secretaria de Saúde do Município 

(SESMA), o Setor de Convênios e Prestação de contas realizou visita in loco na UBS BOA 

ESPERANÇA para a realização de vistoria e avaliação das estruturas físicas da UBS, a fim de, 

posteriormente, indicar as intervenções necessárias para adequação do espaço de acordo com normas 

técnicas de Vigilância Sanitária (RDC 50), segurança, acessibilidade, e conforto para os usuários do 

espaço. O estudo ocorreu durante o dia 23 de outubro de 2021. 

A partir do levantamento anterior realizado pela equipe da Secretaria de Planejamento da 

Prefeitura de Altamira foi obtido o desenho técnico da planta baixa, cortes, fachada frontal e planta de 

cobertura da UBS. No entanto, verificou-se durante as visitas in loco que há necessidade de atualização 

das peças técnicas, uma vez que se encontram obsoletas em relação ao estado atual da edificação. A 
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atualização, porém, não pôde ser realizada nesse primeiro momento, conforme determinação da 

coordenação e superiores, tendo em vista a celeridade do processo. Dessa forma, coube à equipe fazer 

um levantamento apenas estimado das necessidades da UBS. 

De forma geral, efetuou-se a verificação das demandas estruturais, de acessibilidade, 

sanitárias e elétricas da edificação, elencando as manifestações patológicas que acometem seu espaço 

físico, e listando as adequações e melhorias que visam garantir a conformidade do estabelecimento as 

normas técnicas; assim como trazer segurança e acessibilidade aos usuários do espaço e promover 

condições de conforto fundamentais para o pleno uso da UBS BOA ESPERANÇA. A visita técnica foi 

dirigida e supervisionada pelo Engenheiro civil Felipe Oliveira Fernandes e pelo Contador Marcio de 

Lima Vieira.  

3 RELATÓRIO  

A equipe da UBS Boa Esperança, através do Enfermeiro Clebismar Erismar de Souza, 

acompanhou o corpo técnico do Setor de Convênio e da Prefeitura Municipal de Altamira na visita 

técnica ocorrida em 23/10 entre as 10:00h e 11:30h, de forma que foram apontados os pontos críticos 

e passíveis de adequações e melhorias para o funcionamento satisfatório do espaço. Ainda na primeira 

visita foi feito o levantamento do telhado onde o pedreiro Manoel Cirilo, da Secretaria Municipal de 

Obras, Viação e Infraestrutura – SEMOVI, subiu no telhado da edificação para inspecionar os 

problemas relacionados as infiltrações e goteiras. Os problemas encontrados são destacados nas fotos 

a seguir. O relatório abaixo descreve o diagnóstico das manifestações patológicas verificadas e o 

diagnóstico de melhoria com indicações de intervenções. 

DIAGNÓSTICO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS 

1 Muita infiltração nas paredes internas e externas por capilaridade do solo, 

causando empolamento e descascamento de pintura, bem como muitas 

manchas de umidade e mofo; 

2 Manchas de infiltração nas paredes advindas de goteiras; 

3 Placa de identificação da UBS ilegível; 

4 Forro apresentando muitas manchas de umidade e mofo, em algumas 

partes com abaulamento, em outras totalmente deteriorado ou com peças 

faltando; 

5 Falta de muro laterais (e quando existente, bastante deteriorado) a 

integridade do local fica comprometida e também facilita a entrada de 

animais domésticos e peçonhentos. 

6 Calçadas laterais inexistentes ou com bastante lodo, oferecendo risco de 

queda aos transeuntes; 

7 Castelo da caixa d’água com madeiramento comprometido; 

8 Calha com rachaduras, possibilitando a entrada de água no forro da 

edificação; 

9 Paredes com muitas fissuras e trincas, especialmente nas paredes 

externas, necessitando de reparos estruturais; 
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10 Área de serviço com muitas folhas no local servindo de abrigo até para 

insetos; 

11 Necessidade de pintura de paredes e esquadrias, que com o tempo 

sofreram desgastes, principalmente nos locais de alto fluxo; 

12 Lâmpadas queimadas ou inexistentes, plafons e tomadas danificados; 

13 Aparelhos sanitários defeituosos necessitando de substituição, sifões 

danificados, torneiras com avarias, ausência de assentos sanitários e 

porta papel higiênico; 

14 Telhado com avarias; 

15 Extintores com data de validade ultrapassada. 

 

DIAGNÓSTICO MELHORIA 

1 

Deve ser feita a retirada de reboco nas áreas mais críticas e a retirada 

com escova de aço nas áreas menos críticas acometidas pela infiltração. 

As áreas onde será retirado o reboco deverão receber aplicação de uma 

camada de reboco impermeabilizante; 

2 Reparos nos pontos onde há goteiras; 

3 Substituição da placa de identificação existente da UBS por placa em 

chapa de aço galvanizado; 

4 Necessidade de reparos no forro com troca de peças danificadas, 

reposição de peças inexistentes e revisão do barroteamento; 

5 Adição de muros laterais aumentando a segurança da UBS e de seus 

funcionários e pacientes; 

6 Construção de calçadas laterais onde não há e limpeza das existentes 

com jato para retirada de lodo e folhas; 

7 Construção de castelo d’água em concreto armado; 

8 Substituição de calha danificada por nova; 

9 Reposição de lâmpadas queimadas ou inexistentes, plafons e tomadas 

danificados; 

10 Fornecimento de aparelhos sanitários, assentos plásticos, porta papel 

higiênico, sifões e torneiras. 

11 

Pintura das paredes internas e externas com tinta acrílica (mais resistente 

e lavável (o que é recomendável pela RDC 50) em se tratando de uma 

unidade básica de saúde; 

12 
Telhado com necessidade de revisão geral, com substituição de telhas 

quebradas e calhas defeituosas. 

13 Substituição de extintores com data de validade ultrapassada por novos. 

4 PARECER TÉCNICO  

O diagnóstico a partir da visita técnica realizada permitiu a identificação de irregularidades 

que podem ser nocivas à higiene, acessibilidade, conforto e segurança dos usuários da Unidade de 

Saúde Básica Boa Esperança. Foram verificadas principalmente a presença de manchas e infiltrações 
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nas paredes de vedação de boa parte dos compartimentos da edificação principalmente devido a 

goteiras e a infiltração decorrente da capilaridade do solo. O forro também está bastante comprometido. 

Com relação as goteiras, após a inspeção do pedreiro (em cima do telhado) percebeu-se que 

o grande fator para a proporção de água que adentra a UBS no período das chuvas são as telhas 

quebradas. Outro fator é o ressecamento da cola nas “emendas” da calha, que também trazem 

infiltrações. Além disso há o problema da falta de segurança devido a inexistência de muro. Os 

problemas estruturais também merecem atenção, uma vez que várias fissuras e trincas estão 

aparentes.  Além disso há necessidade de troca de aparelhos sanitários e acessórios inservíveis além 

de substituição de lâmpadas, tomadas e plafons com avarias, bem como de extintores vencidos. Em 

suma, a UBS está em um estado que requer grandes reparos, de caráter urgente. Seus principais 

problemas se originam do tempo e defasagem adquirida, além de problemas estruturais que devem ser 

melhor diagnosticados. Com a reforma, se atenderão os desejos de funcionários, pacientes e 

comunidade de forma geral e também às recomendações das normas vigentes que tornam o serviço 

de saúde mais eficiente. 

5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 
 
 

  

Figura 3: Ausência de muro lateral. Figura 4: Descascamento de pintura. 
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Figura 7: Calha em estado precário.  Figura 8: Forro e parede externos com infiltração. 

  

Figura 5: Buraco no telhado. Figura 6: Muro necessitando reparos. 

  

Figura 9: Forro de madeira deteriorado. Figura 10:  Descolamento de reboco. 
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Figura 11: torneira inservível. Figura 12:  torneiras da pia necessitando de 

substituição. 

  

Figura 13: Sifões danificados. Figura 14:  Forro com muitas manchas de 

infiltração. 
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Figura 15: Ausência de lâmpada. Figura 16:  Tomada danificada. 

  

Figura 17: Caixa suspensa de vaso sanitário 

com defeito. 

Figura 18: Área de serviço com telhado 

danificado e muita infiltração nas paredes. 
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Figura 19: Castelo de caixa d’água com 

madeiramento comprometido. 

Figura 20:  Muro com trinca. 

  

Figura 23: Fissuras na edificação. Figura 24:  Piso e pintura danificados. 
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1 INFORMAÇÕES TÉCNICAS  

1.1 Secretaria Municipal de Administração e Finanças – SEMAF  

 

Apoliane Lopes Gomes 

1.2 Secretaria de Planejamento Municipal – SEPLAN 

 

 

1.3 Convênio – Corpo Técnico envolvido 

 

 
Bruno Porto Economista 

 
Felipe Oliveira  Engenheiro Civil 

   

1.4 Técnico responsável pela unidade 

 

Alcilene Lima Técnico responsável pela UBS Aparecida  

1.5 Notas Complementares + Fotos da Fachada  

A Unidade Básica de Saúde tem por finalidade a prestação de atendimento eletivo de 

promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial e de hospital-dia. Como tal, vem 

desempenhando relevante papel no serviço de saúde do município de Altamira – PA. Atualmente essa 

UBS classifica-se, de acordo com os padrões e classificações do Ministério da Saúde, como uma UBS 

Porte I, ou seja, destina-se e é apta para no mínimo, 1 Equipe de Atenção Básica, com número de 

profissionais compatível com as demandas da comunidade. A UBS está localizada na Rua Abel 

Figueiredo, S/N, Bairro Aparecida. 

 
Waldecir Aranha Maia Junior 



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
PODER EXECUTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Localização UBS Aparecida. 

 

 

Figura 2: Fachada Frontal UBS Aparecida. 

2 OBJETO DO LEVANTAMENTO  

Em resposta à solicitação do Gabinete do Prefeito e Secretaria de Saúde do Município 

(SESMA), o Setor de Convênios e Prestação de contas realizou visita in loco na UBS Aparecida para 

a realização de vistoria e avaliação das estruturas físicas da UBS, a fim de, posteriormente, indicar as 

intervenções necessárias para adequação do espaço de acordo com normas técnicas de Vigilância 

Sanitária (RDC 50), segurança, acessibilidade, e conforto para os usuários do espaço. O estudo 

ocorreu durante o dia 23 de novembro de 2021. 

A partir do levantamento anterior realizado pela equipe da Secretaria de Planejamento da 

Prefeitura de Altamira foi obtido apenas o desenho técnico da planta baixa e complementares da UBS. 

No entanto, verificou-se durante as visitas in loco que há necessidade de atualização das peças 

técnicas, uma vez que se encontram obsoletas em relação ao estado atual da edificação. A atualização, 

porém, não pôde ser realizada nesse primeiro momento, conforme determinação da coordenação e 

superiores, tendo em vista a celeridade do processo. Dessa forma, coube à equipe fazer um 
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levantamento apenas estimado das necessidades da UBS. Para tanto, realizou-se a visita no dia 23 de 

novembro. 

De forma geral, efetuou-se a verificação das demandas estruturais, de acessibilidade, 

sanitárias e elétricas da edificação, elencando as manifestações patológicas que acometem seu espaço 

físico, e listando as adequações e melhorias que visam garantir a conformidade do estabelecimento as 

normas técnicas; assim como trazer segurança e acessibilidade aos usuários do espaço e promover 

condições de conforto fundamentais para o pleno uso da UBS Aparecida. A visita técnica foi dirigida e 

supervisionada pelo Engenheiro Civil Felipe Oliveira.  

3 RELATÓRIO  

A equipe da UBS Aparecida, através de uma funcionária do setor administrativo presente na 

unidade, acompanhou o corpo técnico do Setor de Convênio da Prefeitura Municipal de Altamira na 

visita técnica ocorrida em 23/11 entre as 15:00h e 16:30h, de forma que foram apontados os pontos 

críticos e passíveis de adequações e melhorias para o funcionamento satisfatório do espaço. Os 

problemas encontrados na visita de 23/11 são destacados nas fotos a seguir. O relatório abaixo 

descreve o diagnóstico das manifestações patológicas verificadas e o diagnóstico de melhoria com 

indicações de intervenções. 

DIAGNÓSTICO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS 

1 Telhado com avarias no encaliçamento e telhas quebradas; 

2 Manchas de infiltração nas paredes, empolamento e descascamento de 

pintura, bem como manchas de umidade e eflorescência; 

3 Placa de identificação da UBS ilegível devido ao desgaste; 

4 Forro em madeira apresentando avarias como: peças deterioradas, 

muitas manchas de umidade e mofo; 

5 Castelo da caixa d’água com problemas no madeiramento; 

6 Fissuras em algumas paredes 

7 Lâmpadas queimadas ou inexistentes;  

8 Ausência de assento sanitário; 

9 Necessidade de pintura de paredes e esquadrias, que com o tempo 

sofreram desgastes, principalmente nos locais de alto fluxo; 

10 Sifões danificados ou inexistentes; 

11 Tomadas e interruptores obsoletos ou inexistentes; 

12 O chapisco e o reboco do muro precisam ser refeitos para posteriormente 

receber pintura. 

13 Piso desgastado. 
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4 PARECER TÉCNICO  

O diagnóstico a partir da visita técnica realizada permitiu a identificação de irregularidades 

que podem ser nocivas à higiene, acessibilidade, conforto e segurança dos usuários da Unidade de 

Saúde Básica Aparecida. Foram verificadas principalmente a presença de manchas e infiltrações nas 

paredes de vedação de boa parte dos compartimentos da edificação principalmente devido a 

infiltrações. O forro encontra-se coberto por mofo, o que causa desconforto e danos à saúde.  

Em suma, a UBS está em um estado que requer reparos e com certa urgência. Seus principais 

problemas se originam do tempo e defasagem adquirida. A edificação antiga com a falta de manutenção 

ao longo do tempo resultou em um conjunto de problemas que afetam as condições da unidade de 

saúde. Com a reforma, as condições de trabalho na unidade e a qualidade do atendimento ao usuário 

será elevada, o serviço de saúde se tornará mais eficiente e confortável.  

DIAGNÓSTICO MELHORIA 

1 Revisão geral no telhado com fornecimento de encaliçamento e telhas 

quebradas; 

2 

Retirada de pintura com escova de aço ou retirada de reboco nas áreas 

onde há manchas de infiltração nas paredes, empolamento ou 

descascamento de pintura, conforme gravidade; nas áreas onde foi feita 

a retirada de reboco deve ser fornecida uma camada de reboco 

impermeabilizante; 

3 Substituição de placa de identificação da UBS ilegível por nova; 

4 Revisão geral no forro com substituição de peças deterioradas; 

5 Construção de Castelo da caixa d’água em concreto armado; 

6 Reparo de fissuras, conforme necessidade estrutural; 

7 Substituição de lâmpadas queimadas ou inexistentes por novas; 

8 Fornecimento de assento sanitário; 

9 Pintura de paredes e esquadrias conforme especificações técnicas; 

10 Substituição de sifões danificados ou inexistentes por novos; 

11 
Substituição de tomadas e interruptores obsoletos ou inexistentes por 

novos; 

12 Fornecimento e execução de novo chapisco e reboco no muro; 

13 Troca de piso. 
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5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  

 

 

  

Figura 5: Forro danificado e ausência de 

lâmpada.  

Figura 6: Forro danificado e lâmpada 

queimada. 

  

Figura 3: Telhas quebradas. Figura 4: Ausência de assento sanitário. 

  



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
PODER EXECUTIVO 

 

 

  

Figura 7: Infiltração na parte inferior das paredes. Figura 8:  infiltração em parede externa. 

  

Figura 9: Forro deteriorado. Figura 10:  piso desgastado. 



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
PODER EXECUTIVO 

 

 

  

Figura 13: Fissuras em parede externa. Figura 14:  Parede quebrada. 

  

Figura 11: Ausência de espelho para tomada. Figura 12:  Ausência de calçada lateral. 

  

Figura 15: Sifões com avarias. Figura 16:  Muro necessitando de reparos e 

placa ilegível. 
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1 INFORMAÇÕES TÉCNICAS  

1.1 Secretaria Municipal de Administração e Finanças – SEMAF  

 

Apoliane Lopes Gomes  

1.2 Secretaria de Planejamento Municipal – SEPLAN 

 

 

1.3 Convênio – Corpo Técnico envolvido 

 
Bruno Porto Economista 

 
Gabriela Maia  Arquiteta e Urbanista 

 
Renata Belz Kruger Arquiteta e Urbanista 

 Shara Katharine Portilho Engenheira Civil 

  

1.4 Entrevistados - Identificados como responsáveis 

 

Jordy Alexandro Umbuzeiro Leite    Enfermeiro chefe responsável por receber a equipe 

1.5 Notas Complementares + Fotos da Fachada  

A Unidade Básica de Saúde tem por finalidade a prestação de atendimento eletivo de 

promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial e de hospital-dia. Como tal, vem 

desempenhando relevante papel no serviço de saúde do município de Altamira – PA. Atualmente essa 

UBS classifica-se, de acordo com os padrões e classificações do Ministério da Saúde, como uma UBS 

Porte I, ou seja, destina-se e é apta para no mínimo, 1 Equipe de Atenção Básica, com número de 

profissionais compatível com as demandas da comunidade. A UBS está localizada na Rua Bom Jesus, 

n/s, Bairro Mutirão.  

 
Waldecir Aranha Maia Junior 
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Figura 1: Localização UBS Mutirão. 

 

 

Figura 2: Fachada Frontal UBS Mutirão. 

 

2 OBJETO DO LEVANTAMENTO  

Em resposta à solicitação do Gabinete do Prefeito e Secretaria de Saúde do Município 

(SESMA), o Setor de Convênios e Prestação de contas realizou visita in loco na UBS Mutirão para a 

realização de vistoria e avaliação das estruturas físicas da UBS, a fim de, posteriormente, indicar as 

intervenções necessárias para adequação do espaço de acordo com normas técnicas de Vigilância 

Sanitária (RDC 50), segurança, acessibilidade, e conforto para os usuários do espaço. O estudo 

ocorreu durante o dia 24 de novembro de 2021. 

A partir do levantamento anterior realizado pela equipe da Secretaria de Planejamento da 

Prefeitura de Altamira foi obtido o desenho técnico da planta baixa, cortes, fachada frontal e planta de 
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cobertura da UBS, além do projeto complementar elétrico. No entanto, verificou-se durante as visitas 

in loco que há necessidade de atualização das peças técnicas, uma vez que se encontram obsoletas 

em relação ao estado atual da edificação. A atualização, porém, não pôde ser realizada nesse primeiro 

momento, conforme determinação da coordenação e superiores, tendo em vista a celeridade do 

processo. Dessa forma, coube à equipe fazer um levantamento apenas estimado das necessidades da 

UBS. 

De forma geral, efetuou-se a verificação das demandas estruturais, de acessibilidade, 

sanitárias e elétricas da edificação, elencando as manifestações patológicas que acometem seu espaço 

físico, e listando as adequações e melhorias que visam garantir a conformidade do estabelecimento as 

normas técnicas; assim como trazer segurança e acessibilidade aos usuários do espaço e promover 

condições de conforto fundamentais para o pleno uso da UBS Independente II. A visita técnica foi 

dirigida e supervisionada pela Engenheira Civil Shara Katharine Melo Silva Portilho, e pelas Arquitetas 

e Urbanistas Gabriela Santos Maia da Silva e Renata Belz Kruger.  

3 RELATÓRIO  

A equipe da UBS Mutirão, através do enfermeiro encarregado na data, acompanhou o corpo 

técnico do Setor de Convênio e da Prefeitura Municipal de Altamira na visita técnica ocorrida em 24/11 

entre as 16:00h e 17:00h, de forma que foram apontados os pontos críticos e passíveis de adequações 

e melhorias para o funcionamento satisfatório do espaço.  Os problemas encontrados são destacados 

nas fotos a seguir. O relatório abaixo descreve o diagnóstico das manifestações patológicas verificadas 

e o diagnóstico de melhoria com indicações de intervenções. 

DIAGNÓSTICO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS 

1 Infiltração nas paredes internas e externas por capilaridade do solo, 

causando empolamento e descascamento de pintura, bem como 

manchas de umidade e eflorescência; 

2 Manchas de infiltração nas paredes, próximo as janelas, advindas de má 

instalação de soleiras e consequente infiltração; 

3 Placa de identificação da UBS desbotada; 

4 Forro apresentando, em determinada porção amadeirada, manchas de 

umidade e mofo, totalmente deteriorado, decorrente de goteira; 

5 Peça do alizar da porta em estado de deterioração; 

6 Cobertura do abrigo para compressor com bastante lodo; 

7 Antigo castelo da caixa d’água com madeiramento comprometido, 

oferecendo risco de queda; 

8 Calha com rachaduras, possibilitando a entrada de água no forro da 

edificação; 

9 Lâmpadas queimadas, inexistentes ou com pouca vida útil;  

10 Piso deteriorado, em razão do tempo e alto fluxo de pessoas; 

11 Necessidade de pintura de paredes (incluindo parte cerâmica), forro e 

esquadrias que com o tempo sofreram desgastes, principalmente nos 
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locais de alto fluxo, ou foram usadas cores que não são recomendadas 

para uma UBS (segundo RDC 50); 

12 Telhado com avaria; 

13 Interruptores obsoletos; 

14 Ralo comum, facilitador da entrada de insetos e pequenos animais; 

15 Inexistência de banheiro acessível; 

16 Torneiras com avarias; 

17 Pilar de sustentação do telhado abaulado, (carga excessiva); 

18 Banheiro dos funcionários com problemas hidráulicos (vazamento de 

água do vaso e lavatório quebrado); 

19 Insegurança no local (2 folhas de janelas de vidro quebradas); 

20 Insolação excessiva (uso de materiais inadequados (cortina de papelão). 

21 Inexistência de calha na fachada da edificação, transeuntes se molham 

para ter acesso a UBS; 

22 Fiação exposta ou com canaleta velha; 

23 Sifão quebrado, retorno de gases; 

24 Fechaduras quebradas. 

 

DIAGNÓSTICO MELHORIA 

1 

Deve ser feita a retirada de reboco nas áreas mais críticas e a retirada 

com escova de aço nas áreas menos críticas acometidas pela infiltração. 

As áreas onde será retirado o reboco deverão receber aplicação de uma 

camada de reboco impermeabilizante; 

2 Retirada e recolocação de soleiras com inclinação adequada para 

solucionar o problema da infiltração; 

3 Substituição da placa de identificação existente da UBS por placa em 

chapa de aço galvanizado; 

4 Necessidade de reparos no forro com troca de peças danificadas e 

revisão do barroteamento; 

5 Retirada de alizar deteriorado e substituição por um novo; 

6 Limpeza com jato para retirada de lodo e posterior pintura do local; 

7 Demolição e retirada do entulho do antigo castelo; 

8 Substituição de calha danificada por nova; 

9 
Substituição de lâmpadas queimadas ou inexistentes por novas, assim 

como revisão elétrica nos pontos em que as lâmpadas estão queimando 

facilmente; 

10 Fornecimento de novo piso nos locais que o mesmo encontra-se 

deteriorado; 

11 

Pintura das paredes internas e externas com tinta acrílica (mais resistente 

e lavável (o que é recomendável pela RDC 50) em se tratando de uma 

unidade básica de saúde, assim como pintura de forro em cor branca ou 

similar (também recomendada pela RDC 50); Tudo para trazer 

harmonização visual e estética ao local; 
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12 
Telhado com necessidade de revisão geral, com substituição de telhas 

quebradas; 

13 Troca dos interruptores velhos por novos; 

14 
Troca de ralo comum por tipo escamoteavel (recomendado segundo RDC 

50); 

15 

Adequação de um dos banheiros, com demolição de paredes 

necessárias. Assim como troca de lavatório e vaso por tipologia 

recomendada pela NBR 9050; 

16 Troca de torneiras quebradas por novas; 

17 
Troca de pilar de madeira abaulado por pilar de concreto, assim como 

construção de sua base (fundação); 

18 Revisão de ponto de água, troca de vaso e de lavatório; 

19 
Troca de folhas de vidro quebradas e instalação de grades de proteção 

em todas esquadrias que as não tiver; 

20 Instalação de película em todas as esquadrias de vidro; 

21 Instalação de calha na fachada de acesso a UBS; 

22 
Utilização e troca de canaleta para os fios soltos, trazendo mais 

segurança para paciente e funcionários; 

23 Troca de Sifão quebrado; 

24 Troca de fechaduras com avarias por novas. 

4 PARECER TÉCNICO  

O diagnóstico a partir da visita técnica realizada permitiu a identificação de irregularidades 

que podem ser nocivas à higiene, acessibilidade, conforto e segurança dos usuários da Unidade de 

Saúde Básica Mutirão. Foram verificadas principalmente a presença de piso deteriorado, inexistência 

de banheiro acessível e manchas nas paredes de vedação e janelas devido a infiltração decorrente da 

capilaridade do solo e má execução do projeto, respectivamente.  

Com relação as torneiras, sifões, interruptores e lâmpadas o principal fator para suas avarias 

são o constante uso, assim como o tempo de vida útil das peças.  Em suma, a UBS está em um estado 

que requer reparos, de caráter simples, porém urgente. Seus principais problemas se originam do 

tempo e defasagem adquirida. Com a reforma, se atenderão os desejos de funcionários, pacientes e 

comunidade de forma geral e também às recomendações das normas vigentes que tornam o serviço 

de saúde mais eficiente. 
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Figura 3: Mancha de infiltração em parede 

interna junto a soleira. 

Figura 4: Uso de papelão para conter insolação. 

  

Figura 5: Folha de vidro quebrada por vândalos. Figura 6: Piso deteriorado. 
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Figura 7: Falta de lâmpadas.  Figura 8: Banheiro sem acessibilidade. 

  

Figura 9: Torneiras com vazamento. Figura 10:  Alizar e interruptor deteriorado. 
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Figura 11: Antigo castelo com madeiramento 

deteriorado. 

Figura 12:  Necessidade de sifão. 

 

 

Figura 13: Necessidade de instalação de grades 

de proteção. 

Figura 14:  Pintura de teto com cor clara e tinta 

que facilitem limpeza. 
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Figura 15: Ralo enferrujado e de tipo não 

recomendável pela RDC 50. 

Figura 16:  Vaso com vazamento, troca por 

novo. 

 

 
 

  

 

 

Figura 17: Lavatório quebrado. Figura 18:  Pintura desgastada e reboco solto. 
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Figura 19: Forro com infiltração e mofo Figura 20:  Fechaduras quebradas. 

 

 
 

  

 

 

Figura 21: Pilar de madeira com sobrecarga. Figura 22:  Falta de calha, fachada de acesso. 



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
PODER EXECUTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23:  Empolamento e descascamento de 

pintura. 

Figura 24:  Descascamento de reboco e pintura. 

 

 
 

  

 

 

Figura 25: Cobertura do abrigo com lodo. Figura 26:  Calha com avarias. 



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
PODER EXECUTIVO 

 

 

 

Figura 27:  Necessidade de troca de canaleta e/ 

ou instalação. 

Figura 28:  Canaleta solta. 

 

 
 

  

 

 

Figura 29: Pintura de esquadrias. Figura 30:  Pintura total de paredes (parte 

cerâmica e alvenaria) para harmonização visual 

e estética. 
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1 INFORMAÇÕES TÉCNICAS  

1.1 Secretaria Municipal de Administração e Finanças – SEMAF  

 

Apoliane Lopes Gomes 

1.2 Secretaria de Planejamento Municipal – SEPLAN 

 

 

1.3 Convênio – Corpo Técnico envolvido 

 

 
Bruno Porto Economista 

 
Gabriela Maia  Arquiteta e Urbanista 

 
Renata Belz Kruger Arquiteta e Urbanista 

1.4 Técnico responsável pela unidade 

 

Kamile da Silva Cerqueira Técnico responsável pela UBS Alberto Soares  

1.5 Notas Complementares + Fotos da Fachada  

A Unidade Básica de Saúde tem por finalidade a prestação de atendimento eletivo de 

promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial e de hospital-dia. Como tal, vem 

desempenhando relevante papel no serviço de saúde do município de Altamira – PA. Atualmente essa 

UBS classifica-se, de acordo com os padrões e classificações do Ministério da Saúde, como uma UBS 

Porte I, ou seja, destina-se e é apta para no mínimo, 1 Equipe de Atenção Básica, com número de 

profissionais compatível com as demandas da comunidade. A UBS está localizada na Rua Alberto 

Garcia Soares, S/N, Bairro Alberto Soares. 

 
Waldecir Aranha Maia Junior 



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
PODER EXECUTIVO 

 

Figura 1: Localização UBS Alberto Soares. 

 

 

Figura 2: Fachada Frontal UBS Alberto Soares. 

2 OBJETO DO LEVANTAMENTO  

Em resposta à solicitação do Gabinete do Prefeito e Secretaria de Saúde do Município 

(SESMA), o Setor de Convênios e Prestação de contas realizou visita in loco na UBS Alberto Soares 

para a realização de vistoria e avaliação das estruturas físicas da UBS, a fim de, posteriormente, indicar 

as intervenções necessárias para adequação do espaço de acordo com normas técnicas de Vigilância 

Sanitária (RDC 50), segurança, acessibilidade, e conforto para os usuários do espaço. O estudo 

ocorreu durante o dia 23 de novembro de 2021. 
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A partir do levantamento anterior realizado pela equipe da Secretaria de Planejamento da 

Prefeitura de Altamira foi obtido o desenho técnico da planta baixa, cortes, fachada frontal e planta de 

cobertura da UBS. No entanto, verificou-se durante as visitas in loco que há necessidade de atualização 

das peças técnicas, uma vez que se encontram obsoletas em relação ao estado atual da edificação. A 

atualização, porém, não pôde ser realizada nesse primeiro momento, conforme determinação da 

coordenação e superiores, tendo em vista a celeridade do processo. Dessa forma, coube à equipe fazer 

um levantamento apenas estimado das necessidades da UBS. Para tanto, realizou-se a visita no dia 

23 de novembro. 

De forma geral, efetuou-se a verificação das demandas estruturais, de acessibilidade, 

sanitárias e elétricas da edificação, elencando as manifestações patológicas que acometem seu espaço 

físico, e listando as adequações e melhorias que visam garantir a conformidade do estabelecimento as 

normas técnicas; assim como trazer segurança e acessibilidade aos usuários do espaço e promover 

condições de conforto fundamentais para o pleno uso da UBS Alberto Soares. A visita técnica foi 

dirigida e supervisionada pelas Arquitetas e Urbanistas Gabriela Santos Maia da Silva e Renata Belz 

Kruger.  

3 RELATÓRIO  

A equipe da UBS Alberto Soares, através de uma funcionária do setor administrativo presente 

na unidade, acompanhou o corpo técnico do Setor de Convênio e da Prefeitura Municipal de Altamira 

na visita técnica ocorrida em 23/11 entre as 11:00h e 12:00h, de forma que foram apontados os pontos 

críticos e passíveis de adequações e melhorias para o funcionamento satisfatório do espaço. Os 

problemas encontrados na visita de 23/11 são destacados nas fotos a seguir. O relatório abaixo 

descreve o diagnóstico das manifestações patológicas verificadas e o diagnóstico de melhoria com 

indicações de intervenções. 

DIAGNÓSTICO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS 

1 Piso antigo em estado de conservação aceitável; 

2 Manchas de infiltração nas paredes, empolamento e descascamento de 

pintura, bem como manchas de umidade e eflorescência; 

3 Placa de identificação da UBS ilegível devido ao desgaste; 

4 Forro em madeira apresentando muitas manchas de umidade e mofo e 

avarias; 

7 Castelo da caixa d’água com infiltrações; 

8 Equipamentos de drenagem de águas pluviais inexistentes; 

9 Lâmpadas queimadas ou inexistentes;  

10 Área de serviço sem reboco, assim como a parede posterior da edificação; 

11 Necessidade de pintura de paredes e esquadrias, que com o tempo 

sofreram desgastes, principalmente nos locais de alto fluxo; 

12 Soleiras descoladas; 

13 Tomadas e interruptores obsoletos. 
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DIAGNÓSTICO MELHORIA 

1 

Deve ser feita a retirada de reboco nas áreas mais críticas e a retirada 

com escova de aço nas áreas menos críticas acometidas pela infiltração. 

As áreas onde será retirado o reboco deverão receber aplicação de uma 

camada de reboco impermeabilizante; 

2 Reparos nos pontos onde há goteiras; 

3 Substituição da placa de identificação existente da UBS por placa em 

chapa de aço galvanizado; 

4 Necessidade de reparos no forro com troca de peças pontuais 

danificadas, reposição de peças inexistentes e revisão do barroteamento; 

6 Impermeabilização do castelo d’água; 

7 Instalação de calhas e tubos condutores; 

8 Substituição de lâmpadas queimadas; 

9 Fornecimento de reboco nas paredes da área de serviço e parede da 

parte posterior da edificação; 

10 

Pintura das paredes internas e externas com tinta acrílica (mais resistente 

e lavável (o que é recomendável pela RDC 50) em se tratando de uma 

unidade básica de saúde; 

11 
Telhado com necessidade de revisão geral, para substituição de telhas 

quebradas ou deslocadas.  

12 Substituição de tomadas e interruptores antigos. 

4 PARECER TÉCNICO  

O diagnóstico a partir da visita técnica realizada permitiu a identificação de irregularidades 

que podem ser nocivas à higiene, acessibilidade, conforto e segurança dos usuários da Unidade de 

Saúde Básica Alberto Soares. Foram verificadas principalmente a presença de manchas e infiltrações 

nas paredes de vedação de boa parte dos compartimentos da edificação principalmente devido a 

infiltrações. O forro encontra-se coberto por mofo, o que causa desconforto e danos à saúde.  

Em suma, a UBS está em um estado que requer reparos rigorosos e com certa urgência. 

Seus principais problemas se originam do tempo e defasagem adquirida. A edificação antiga com a 

falta de manutenção ao longo do tempo resultou em um conjunto de problemas que afetam as 

condições da unidade de saúde. Com a reforma, as condições de trabalho na unidade e a qualidade 

do atendimento ao usuário será elevada, o serviço de saúde se tornará mais eficiente e confortável.  



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
PODER EXECUTIVO 

5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  

 

 

Figura 3: Mancha de infiltração em parede 

interna. 

Figura 4: Infiltração em parede interna. 

  

Figura 5: Infiltração no forro. Figura 6: Forro com avarias. 
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Figura 7: Tomada obsoleta.  Figura 8: Manchas de infiltração e mofo. 

  

Figura 9: Forro com manchas de mofo. Figura 10:  Parede posterior sem reboco e 

pintura. 
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Figura 11: Infiltração no castelo d’água. Figura 12:  Inexistência de calhas. 

  

Figura 13: Placa de identificação desgastada. Figura 14:  Manchas de infiltração. 
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01) - GENERALIDADES: 

 

1.1 - Estas especificações tem como objetivo estabelecer as normas e condições para a execução de obras 

e serviços relativos a READEQUACAO SETOR IMAGEM DO HGA, compreendendo o fornecimento dos 

materiais, mão de obra com leis sociais, equipamentos, impostos e taxas, assim como todas as despesas 

necessárias a completa execução da obra pela empresa contratada. 

 

1.2 - Serão adotados as seguintes normas e recomendações: 

a) Lei nº 4.150 de 25/11/62, que institui o regime obrigatório de preparo e observância das Normas 

Técnicas nos contratos de obras e serviços, através das Normas da ABNT, inclusive as 

relacionadas com a P-NB-1 40; 

 

b) O Decreto 52.147 de 25/06/63, que estabelece as Normas e Métodos de execução para Obras e 

Edifícios Públicos; 

 

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

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ. 

 

1.3 - As empresas interessadas na licitação ficam obrigadas a inspecionar o local e o logradouro onde 

a obra será executada, antes de apresentarem suas propostas, para que verifiquem a situação real 

dos serviços que serão realizados, observando suas particularidades, assim como com relação a 

energia e abastecimento. 

 

1.4 - A contratada, será responsável pelo Seguro Contra Acidentes de Trabalho e danos a terceiros, em 

companhia idônea. 

 

1.5 - Os projetos complementares de fundação, estrutura, Instalações Elétricas, Telefone e Hidro-

Sanitária serão de responsabilidade da SECRETARIA DE SAUDE DE ALTAMIRA 

 

02) - DISPOSICÕES GERAIS: 

 

2.1 - DISCREPÂNCIA E INTERPRETACÕES: 

 

2.1.1- VERIFICAÇÃO PRELIMINAR: Compete à firma Empreiteira, fazer minucioso estudo, verificação 

e comparação de todos os desenhos dos Projetos, Especificações e demais elementos integrantes da 

documentação técnica fornecida pela SECRETARIA DE SAUDE DE ALTAMIRA , bem como 

providenciar os registros nos órgãos competentes 

 

2.1.2- INTERPRETAÇÃO: Para efeito de interpretação de divergências entre as Especificações, e os 

Desenhos dos Projetos, prevalecerão as Especificações. Em caso de surgirem dúvidas, caberá a 

SECRETARIA DE SAUDE DE ALTAMIRA , esclarecer. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA READEQUACAO SETOR DE IMAGEM DO HGA 
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Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na planilha de 

quantidades, deverão ser considerados nas composições de custos dos referidos serviços. 

 

Os serviços de caráter permanente, tais como, pronto socorro, administração da obra, limpeza da 

obra, equipamentos e maquinarias, deverão ter seus custos inseridos na composição do BDI. 

 

2.2 - OCORRÊNCIA E CONTROLE: 

 

A Empreiteira ficará obrigada a manter na obra um Livro Diário de Obras, destinado a anotações 

pela Contratada, sobre o andamento da obra, bem como, observações a serem feitas pela 

Fiscalização. 

 

A Empreiteira ficará obrigada a elaborar um PLANO DE EMERGÊNCIA, onde constarão as 

ocorrências de acidentes, plano de ação, contatos da empresa, e observações, sendo que o mesmo 

deverá ser afixado no quadro de aviso. 

2.3 - MATERIAIS A EMPREGAR: 

 

O emprego de qualquer material com maior ênfase para os de acabamento, como azulejos, lajotas 

cerâmicas, ferragens de esquadrias, metais e louças sanitária, etc., estarão sujeitos à fiscalização, 

que decidirá sobre a utilização dos mesmos. 

 

Todos os materiais deverão ser previamente aprovados pela Fiscalização, antes da sua aplicação. 

 

A empreiteira será obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo Engenheiro Fiscal, 

dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no Livro Diário de Obras, se o material for 

aplicado sem aprovação da Fiscalização. 

 

2.4 - FISCALIZACAO: 

 

A Fiscalização será exercida por engenheiro designado pela SECRETARIA DE SAUDE DE 

ALTAMIRA 

 

Cabe ao Engenheiro Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatórios e outros elementos 

informativos. 

 

O responsável pela Fiscalização, respeitará rigorosamente, o Projeto e suas Especificações, devendo 

a SECRETARIA DE SAUDE DE ALTAMIRA, ser consultada para toda e qualquer modificação. 

 

2.5 - COMUNICACÃO E SOLICITACÃO: 

 

Toda comunicação e solicitação deverá ser registrada no Livro Diário de Obras e quando necessário, 

através de Oficio ou Memorando. 

 

2.6 - PRONTO SOCORRO: 

 

A empreiteira deverá manter no local da obra, um serviço de Pronto Socorro para atendimento dos 

operários que venham sofrer acidentes no Canteiro de Obras. 
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2.7 - ADMINISTRACÃO DA OBRA: 

 

A Contratada deverá manter na direção da obra, um preposto seu com conhecimentos técnicos que 

permita a execução com perfeição de todos os serviços, além dos demais elementos necessários à 

perfeita administração da obra, como mestre, almoxarife, apontador, vigia, etc. 

 

A Contratada deverá comunicar com antecedência à SECRETARIA DE SAUDE DE ALTAMIRA 

, o nome do engenheiro responsável, com suas prerrogativas profissionais. 

 

A SECRETARIA DE SAUDE DE ALTAMIRA   fica no direito de exigir a substituição do profissional 

indicado, no decorrer da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente perícia nos trabalhos ou 

indisposição em executar as ordens da Fiscalização. 

 

A mão-de-obra a ser empregada, nos casos necessários, deverá ser especializada, onde será 

obrigatória a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), apropriados a cada caso, 

visando a melhor segurança do operário, juntamente com os crachás dos trabalhadores relacionados 

para a obra. 

 

A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas 

federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive 

por suas subcontratadas. 

 

Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá: 

 

- Providencias junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao 

objeto do contrato e especificações pertinentes, nos termos da Lei nº 6496-77. 

 

- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos a legislação 

social e trabalhistas em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços 

objeto do contrato. 

 

- Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que 

vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos serviços. 

 

- Manter a vigilância de forma perfeita e ininterrupta desde o início da obra até a entrega definitiva 

da obra, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos ou acidentes ocorridos durante 

a sua execução, em todo o canteiro. 

 

2.8 - LIMPEZA DA OBRA: 

 

Permanentemente deverá ser executado a limpeza da obra para evitar a acumulação de restos de 

materiais no canteiro, bem como periodicamente todo o entulho proveniente da limpeza, deve ser 

removido para fora do canteiro e colocado em local conveniente. 

 

2.9 - EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS: 

 

A Contratada será responsável pelo fornecimento de todos os equipamentos e maquinarias, assim 

como pequenas ferramentas necessárias para a execução dos serviços até a sua conclusão. Os 



 

 

 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – CNPJ nº 05.263.116/0001-37 

Rua Otaviano Santos, nº 2288, SUDAM-I 
CEP: 68.371-288 – ALTAMIRA/PA 

FONE: (093) 3515-3929 

 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
PODER EXECUTIVO 

Tenha acesso a todos os canais oficiais 
da Prefeitura de Altamira, apontando a 
câmera do seu smartphone fazendo a 
leitura do QRcode. 

 

agregados serão estocados em silos previamente preparados com pisos de tábuas de madeira forte. 

 

03 - SERVICOS A SEREM EXECUTADOS: 

 

3.3.1 - SERVICOS INICIAIS E GERAIS: 

3.1.1 - PLACA DA OBRA: Em local indicado pela Fiscalização, deverá ser colocada a Placa da Obra cujo 

desenho será fornecido pela SECRETARIA DE SAUDE DE ALTAMIRA 

3.1.2 - LOCAÇÃO: As locações deverão ser globais e sobre um ou mais quadros de madeira que envolvam 

o perímetro das edificações, devendo ser utilizado qualquer método previsto nas normas de 

execução, obedecendo rigorosamente o projeto e suas cotas de níveis. 

 

Será de responsabilidade da Empreiteira a definição e a conservação do RN, assim como o 

alinhamento geral de acordo com o projeto. 

 

Caso o terreno apresente problemas com relação aos níveis, a Empreiteira deverá comunicar por 

escrito à Fiscalização da SECRETARIA DE SAUDE DE ALTAMIRA , a fim de se dar solução ao 

problema. 

 

A Empreiteira não executará nenhum serviço antes da aprovação da locação pela Fiscalização. A 

aprovação não desobriga da responsabilidade da locação da obra, por parte da Contratada. 

 

3.2 - MOVIMENTO DE TERRA: 

 

3.2.1 - ESCAVAÇÕES: As cavas para fundações, caixas e tubulações, poderão ser executadas 

manualmente, devendo o aterro remanescente ser retirado para local a ser determinado pela 

Fiscalização. 

 

Nas escavações necessárias à execução da obra, a Contratada tomará as máximas cautelas e 

precauções legais aos trabalhos a executar, tais como escoramentos, drenagens, esgotamentos, 

rebaixamentos e outros que se tornarem necessários, no sentido de dar o máximo de rendimento, 

segurança e economia na execução dos serviços. 

 

3.2.2 - ATERRO E REATERRO: Os trabalhos de aterro e reaterro, deverão ser executados com material 

de boa qualidade, do tipo arenoso ou laterítico isentos de matéria orgânica, lançados em camadas 

sucessivas de 20cm, devidamente molhadas e apiloadas manualmente e/ou mecanicamente, 

devendo ser executado após a limpeza e esgotamento das cavas de fundação. 

 

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

garantir perfeita compactação do aterro; 

 

O material proveniente das escavações, desde que seja isento de materiais orgânicos, será 

aproveitado para o reaterro das áreas que dele necessitem. 

 

As áreas externas, quando não perfeitamente caracterizadas em plantas, serão aterradas e 

regularizadas de forma a permitir o fácil acesso e perfeito escoamento das águas superficiais. 

3.3 - FUNDACÕES: 

3.3.1 -  CORRIDA: A fundação da Guarita serão diretas, constituídas de sapatas corrida em pedra preta 

argamassada no traço 1:8 (cimento e areia), com largura mínima de 0,40m e profundidade tal que 



 

 

 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – CNPJ nº 05.263.116/0001-37 

Rua Otaviano Santos, nº 2288, SUDAM-I 
CEP: 68.371-288 – ALTAMIRA/PA 

FONE: (093) 3515-3929 

 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
PODER EXECUTIVO 

Tenha acesso a todos os canais oficiais 
da Prefeitura de Altamira, apontando a 
câmera do seu smartphone fazendo a 
leitura do QRcode. 

 

atinja o solo com resistência compatível com a carga que irá suportar. 

 

Antes do lançamento da argamassa, as cavas e/ou as fôrmas, deverão ser cuidadosamente limpas, 

isentas de quaisquer materiais nocivos ao concreto, tais como: 

madeiras, solos carregados por chuvas, etc. 

 

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

concretagem antes dessa providência. 

3.3.2 - BALDRAME: O baldrame da  Guarita será executado em pedra preta argamassada no traço 1:6 

(cimento e areia) com 0,1 5m de largura para apoio da paredes e 10cm para os limites de calçadas. 

BLOCOS: Sob os pilares da Guarita deverão ser executados blocos de concreto ciclópico, seção 50 x 50, 

com 50cm de altura. 

 

3.4 - ESTRUTURA: 

 

3.4.1 - DE CONCRETO ARMADO: Deverá obedecer a prescrição das Normas da ABNT e o projeto 

estrutural a ser fornecido pela SECRETARIA DE SAUDE DE ALTAMIRA 

 

A estrutura de concreto armado dos prédios consiste em basicamente na execução de lajes, pilares, 

vigas, calhas, rufos e reservatório elevado e na sua execução deverá ser considerado o que segue: 

3.6 - COBERTURA: 

3.6.1 - ESTRUTURA DE MADEIRA: A estrutura do telhado terá dimensões compatíveis com as cargas 

aplicadas. 

3.6.2 - ENTELHAMENTO: O entelhamento obedecerá a planta de cobertura e será executado com telhas 

convexas de barro tipo Plan ’com travas e reentrâncias para delimitar a superposição das peças, de 

primeira qualidade, devidamente selecionadas, devendo seu assentamento e fixação serem efetuados 

de acordo com recomendações técnicas. Serão encaliçadas com argamassa de cimento, areia e barro 

traço 1:6:2 as cumeeira e beirais sendo este último do tipo “cordão”. 

As cumeeiras terão capotes apropriados e serão fixados de acordo com as prescrições técnicas; 

3.6.3 - IMUNIZAÇÃO: O madeiramento do telhado deverá receber um tratamento de imunização, através 

de aplicação de produto tipo Carbolineun. 

 

3.6.4 - RUFOS: Serão executados rufos em concreto armado, com aditivo impermeabilizante, de acordo 

com o solicitado no projeto de cobertura. Serão impermeabilizados com argamassa de SIKA 1, no 

traço 1:15. Após, será aplicado IGOLFLEX sobre a superfície regularizada, limpa, isenta de 

particulas soltas, niveladas com argamassa desempenada e com caimento adequado (1 à 2%). 

 

A aplicação deverá ser feita com brocha ou trincha, em 03 (três) demãos com o produto na 

concentração normal. 

 

O intervalo entre as demãos deve ser observado até que permita o trânsito sobre a camada já 

aplicada, até a secagem ao toque. 

 

O IGOLFLEX não deve ser aplicado em tempo chuvoso. 

 

3.7 - ESQUADRIAS. FERRAGENS E VIDROS: 

 

Os serviços de esquadrias deverão ser executados de acordo com as bitolas, dimensões, vistas e 
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especificações determinadas no projeto arquitetônico. 

 

3.7.1 - DE MADEIRA: As esquadrias deverão ser executadas em madeira maciça de lei de primeira 

qualidade em ipê ou sucupira e3cm. 

 

Os caixilhos das esquadrias de madeira serão do tipo aduela com rebaixo e alizar com dimensões 

mínimas de 7,50 x 1,00cm. As folhas terão couçoeiras com 10cm de largura e pinazios com 8cm de 

largura, sendo que o último pinazio terá 15cm de largura. 

 

A madeira maciça a ser utilizada em sua confecção será seca, isenta de brocas, fendas ou outros 

defeitos que comprometam a sua resistência, não sendo aceitas, também, todas as peças que 

apresentarem sinais de empenamento. 

 

Para fixação de esquadrias e rodapés de madeira serão empregados tacos em madeira de lei, 

embutidos na espessura de alvenaria. Esses tacos terão previamente imersos em imunizantes do tipo 

carbolineum e fixados com espaçamento máximo de 0,80cm. 

 

Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentarem sinais de empenamento, 

descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos. 

 

Os arremates das guarnições com rodapés e/ou revestimentos de paredes adjacentes, merecerão por 

parte do empreiteiro, cuidados especiais. Sempre que necessário, tais arremates serão objetos de 

desenhos de detalhes os quais serão submetidos à prévia aprovação da Fiscalização. 

 

3.7.2 - DE FERRO: As grades e portões de ferro deverão de ser executados de acordo com as vistas das 

fachadas, dimensões e bitolas contidas no projeto de arquitetura. 

 

Os balancins de ferro deverão ser executados em cantoneiras de ferro de 1’, devendo serem 

acionados por hastes de ferro com punhos de latão cromado. 

 

O fechamento da cobertura do solário será feito em gradil sobre estrutura metálica devidamente 

dimensionada e detalhada. 

 

3.7.3 - FERRAGENS: Todas as ferragens para as esquadrias de madeira, serão obrigatoriamente de latão 

cromado, de primeira qualidade do tipo “LA FONTE”. 

As fechaduras das portas de madeira, deverão ser sempre de cilindro e maçaneta tipo bola de trinco 

reversível, acionado pela maçaneta e pela chave com 02 (duas) 

voltas. As chaves deverão ser fornecidas em duplicata. 

As dobradiças serão de metal cromado do tipo reforçado, com anel de 3 ½´ x 3” e serão no mínimo 

de 03 (três) unidades por folha. 

As fechaduras das portas dos sanitários deverão ser do tipo “Livre-Ocupado”. 

 

Os rebaixos ou encaixes, terão a forma das ferragens não sendo toleradas folgas que exijam emendas, 

enchimento com taliscas de madeira e etc. 

 

A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem evitadas 

discrepâncias de posição ou diferenças de nível perceptíveis à vista. 

A localização do assentamento das ferragens, será determinada pela Fiscalização, se não 
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identificável pelo sentido de abertura constante em projeto. 

As maçanetas das portas, salvo em condições especiais, serão localizadas a 105cm do piso acabado. 

Os balancins serão acionados por hastes de ferro pintado, com punhos e fechos em latão cromado. 

Antes do assentamento, as ferragens deverão ser aprovadas pela Fiscalização. 

 

3.7.4 - VIDROS: Os vidros serão lisos transparentes de 4mm. 

3.8 - REVESTIMENTOS: 

 

3.8.1 - CHAPISCOS: Todas as paredes de alvenaria interna e externas e superfícies de concreto armado, 

serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1 ;3, com areia grossa de 3mm até 

5mm de diâmetro, com predominância de grãos de diâmetro de 5mm. 

Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços a executar 

diariamente, de maneira a ser evitado o início do endurecimento da argamassa antes do seu emprego. 

Será rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento. 

As superfícies a serem chapiscadas deverão ser limpas e molhadas antes da chapiscagem. Eliminar 

gorduras, vestígios e orgânicos (limpo, funilagem) e outras impurezas que possam acarretar futuros 

desprendimentos. 

A execução terá como diretriz, o lançamento violento da argamassa contra a superficie e a 

preocupação de não haver uniformidade na chapiscagem. 

 

3.8.2 - EMBOÇO: Após a pega do chapiscado, será aplicado emboço com argamassa de cimento, areia e 

barro no traço 1:6:2, nas paredes, que receberão acabamento em cerâmica. A granulometria de areia 

será média, com diâmetro máximo de 3mm. 

Desde que se observe o menor endurecimento ou começo de pega na argamassa preparada, esta 

deverá ser imediatamente rejeitada e inutilizada. 

Antes de iniciar o revestimento (emboço),as superfícies deverão ser limpas e abundantemente 

molhadas para evitar absorção repentina de água e argamassa, mas nunca exageradamente, pois 

poderia provocar o “escorrimento” da mesma argamassa. 

A limpeza deverá eliminar gorduras, eventuais vestígios orgânicos (limo, funilagem e etc). 

A execução do revestimento mecânico ou manual, terá como diretrizes o lançamento violento da 

argamassa contra a superfície de modo a ficar fortemente comprimido e garantir boa aderência e a 

preocupação de que, dentro das espessuras limites acomodadas, todas as depressões e 

irregularidades sejam perfeitamente preenchidas. 

As superfícies deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e 

nivelados, exigindo-se o emprego de referências localizadas e faixas-guias para apoio e deslize das 

réguas de madeira. 

 

As guias serão construídas de taliscas de madeira, fixadas nas extremidades superiores e inferiores 

da parede por meio de botões de argamassa, entre as quais deverão ser executadas as faixas verticais 

afastada de 01 (um) a 02 (dois) metros, destinados a servir de referência. 

Uma vez molhada a superfície, é aplicada a argamassa, chapada, fortemente com a colher. A parede 

deverá ser sarrafeada com régua apoiada sobre as faixas-guias verticais, em movimentos horizontais 

de baixo para cima, de modo que a superfície fique regularizada, sendo recolhido o excesso de 

argamassa que vai se depositar na régua e recolocado no caixão para reemprego imediato. 

Os emboços serão desempenados quando destinados a receber aplicação de fino acabamento. 

O emboço só será iniciado após a completa pega das argamassas das alvenarias e chapiscos e depois 

de embutidos e testadas todas as canalizações que por ele deverão passar. Deverá ser fortemente 

comprimido contra as superfícies a fim de garantir sua perfeita aderência. A espessura do emboço 
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não deverá ultrapassar a 20mm 

 

3.8.3 - REBOCO TIPO PAULISTA: Todas as paredes internas e externas e superfícies em concreto 

armado, que não serão revestidas com cerâmica levarão reboco de argamassa de cimento, areia fina 

e barro no traço 1:6:2. 

As paredes antes do início do reboco, deverão estar com as tubulações que por ela devam passar, 

concluídas, chapiscadas, mestradas e deverão ser convenientemente molhadas. A espessura do 

reboco deverá ter o máximo de 20mm. 

Os rebocos deverão apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado à desempenadeira de 

aço e esponjado, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme. 

Esses serviços deverão ser executados por profissional especializado, devendo obedecer às 

orientações, referentes aos serviços de restauração; 

 

3.8.4 - AZULEJO: As paredes, as indicadas no projeto, receberão revestimento em azulejo, Os azulejos 

serão assentados com argamassa no traço 1:3, em juntas verticais contínuas e de modo que sejam 

iguais ou inferior a 1 ,5mm. Serão gabaritados e imersos em água 12 horas antes de sua aplicação. 

O rejuntamento será feito com pasta de cimento branco. 

O assentamento será sobre emboço fartamente molhado e executado por pessoal especializado. 

Os azulejos cortados ou furados para passagem de peças de aparelhos, assim como arremates, 

deverão ser regulares e não apresentarem emendas. Os azulejos deverão apresentar coloração 

uniforme no conjunto. 

Nos trechos dos lavatórios o revestimento não será interrompido, fazendo-se a fixação dos aparelhos 

sobre as peças com parafusos e buchas. 

Os cantos externos das paredes dos WC’s, serão assentados com perfil de alumínio. Antes do 

assentamento os azulejos deverão ser aprovados pela Fiscalização. 

 

OBS: Para efeito da medição, deverá ser descontado, da área de revestimento todos os vãos de 

esquadrias. 

 

3.9 - PAVIMENTACAO: 

Todos os pisos com exceção dos cimentados, antes da pavimentação final, deverão ser previamente 

conferidos a fim de que obedeçam aos níveis ou indicações previstas para o acabamento que os deve 

cobrir. 

As superfícies capeadas com cimentados, terão declividades mínimas de 0,5% de modo a ser 

assegurado o rápido escoamento das águas superficiais, em direção aos locais previstos para seu 

escoamento. 

O nível dos pisos dos banheiros e WC’s, será rebaixado de 3cm em relação ao nível dos outros pisos. 

 

3.9.1 - CAMADA IMPERMEABILIZADORA: Após o aterro compactado, será aplicada uma camada 

impermeabilizadora com 10cm de espessura em pedra preta argamassada no traço 1:6 (cimento e 

areia), nas áreas que não terão laje de piso em concreto. 

Esta camada só será lançada, após estar instalada todas as canalizações que porventura venham a 

passar sob o piso. 

 

3.9.2 - CAMADA REGULARIZADORA: Todos os pisos com acabamento em cerâmica 

levarão uma camada de cimento, areia média ou grossa no traço 1:4, espessura de 3cm com a 

finalidade de nivelar para receber o revestimento final, obedecendo os níveis ou inclinações 

previstas para o acabamento que os deve recobrir. 
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A regularização das áreas para os pisos com acabamento em argamassa de alta 

resistência, será executada com argamassa de cimento e areia média ou grossa no traço 

1:3 desempenado e com espessura de 3cm. 

 

3.9.3 - LAJOTA CERÂMICA/PORCELANATO: Os pisos indicados no projeto, receberão acabamento, 

com dimensões e cor definidas no projeto arquitetônico, Serão assentes em juntas corridas com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:4, na bitola do prego 2½” x 10 

 

3.9.4 - PISO EM MANTA : O acabamento dos pisos com especificação indicada no projeto será com piso 

em manta assentados conforme recomendação do fabricante 

3.9.5 - CIMENTADO: Todos os pisos com especificação indicada no projeto serão pavimentados em 

cimentado liso com 3cm de espessura em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com juntas 

plásticas de 27 x 3 mm, formando quadros de 1,OOm de lado, com acabamento liso. 

3.10 - RODAPES. SOLEIRAS E PEITORIS: 

Os rodapés serão do mesmo material do revestimento do piso. As soleiras e peitoris serão em mármore 

branco 2cm e 3cm de espessura respectivamente. Levarão soleiras os vãos onde houver diferença de 

nível. 

 

3.12 - INSTALAÇÕES: 

 

Os serviços de instalações obedecerão as Normas da ABNT e Normas das Concessionárias locais. 

 

3.12.1-ELETRICAS: As instalações elétricas serão executadas de acordo com o projeto elétrico e planilhas 

de quantitativos fornecidos pela SECRETARIA DE SAUDE DE ALTAMIRA , bem como obedecer 

as recomendações abaixo: 

a> Todos os eletrodutos serão de PVC rosqueável com as respectivas conexões (luvas e curvas). 

b) Todos os interruptores devem ser para IOA-250V, linha SILENTOQUE, instalados em caixas de 

ferro de 10 x 5 x 5cm, à 1,30m do piso acabado. 

c) As tomadas nas paredes, quando não especificadas, devem ser de 2 pólos universal, lOA, linha 

SILENTOQUE, instaladas em caixas de ferro de 10 x 5 x 5cm à 0,30m do piso acabado. 

d) Devem ser dos seguintes tipos: 

• Até # 2,5mm2 - fio TW - fab. FICAP. 

• Acima de 2,5mm2 - cabo TCW - TRC, fab. FICAP. 

e) Serão instalados Quadros de Distribuição, que receberão energia e distribuirão para o prédio, 

bombas e iluminação externa, através de circuitos providos de disjuntores, com portinhola e 

fechadura. Na face interna da portinhola, deverão ser colocadas as etiquetas de identificação dos 

circuitos. 

Os quadros serão em chapa de ferro esmaltado, tipo de embutir, com barramento 3F+N+Terra 

220/127V, com disjuntores específicos para cada caso. 

f) Os disjuntores utilizados nos quadros de distribuição devem ser: 

• Para circuitos parciais - QUICK-LAG DO; 

• Para alimentadores (geral) - disjuntor TIPOC, fab. ELETROMAR. 

 

3.12.2-TELEFONE: As instalações obedecerão as normas da ABNT e normas da Concessionária local. 

As instalações telefônicas deverão ser executadas de acordo com o projeto telefônico fornecido pela 

SECRETARIA DE SAUDE DE ALTAMIRA , segundo a planilha de quantitativos, bem como 

obedecer as recomendações abaixo: 

a) Deverão ser executados pontos para telefones nas salas indicadas nos locais. 
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b) Na execução das instalações telefônicas, a empresa deve deixar os pontos finais em condições de 

receber os aparelhos, isto é, alimentados, inclusive com a devida tomada colocada. 

c) A tubulação de telefone será executada com tubo PVC rígido tipo Eletroduto. 

d) Em todas as caixas, as tubulações serão arrematadas com buchas e arruelas metálicas. 

 

 

3.12.3-HIDRO-SANITÁRIA 1 PLUVIAIS 1 PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO: 

As instalações obedecerão as normas da ABNT e normas da Concessionária local, e do Corpo de 

Bombeiros Militar do Pará. 

As instalações hidro-sanitárias deverão ser executadas de acordo com o projeto fornecido pela 

SECRETARIA DE SAUDE DE ALTAMIRA , segundo a planilha de quantitativos, bem como 

obedecer as recomendações abaixo: 

a) Toda tubulação será de PVC soldável com classe de acordo com as pressões exigidas, da marca 

Tigre. A execução deverá obedecer as recomendações do fabricante; 

b) Os registros, sifões, válvulas e torneiras serão de metal cromado, fabricação DECA, sendo que, os 

registros localizados em paredes azulejadas serão com canopla; 

c) Toda a instalação de esgoto será em tubo PVC com diâmetro conforme projeto. 

d) Os vasos sanitários serão de louça branca DECA, sifonada, sendo que nas Celas, serão instaladas 

bacias turcas de fibra de vidro; 

e) Os lavatórios dos banheiros, serão de louça branca DECA, de tamanho médio sem coluna, com 

exceção dos lavatórios dos banheiros do alojamento dos agentes, funcionários e apoio do berçário, 

no bloco administrativo que serão em bancada de mármore com cuba de louça. As válvulas, 

torneiras e sifões serão de metal cromado; 

OBS: Os pontos de luz/tomadas, telefone, esgoto e água previstos no Quadro de 

Quantidades deverão ser compostos de tal maneira que contemplem todos os custos com materiais 

e mão de obra necessários tais como: condutores, eletrodutos, caixas, tubos, conexões, registros, 

etc. 

 

Os ramais de alimentação (elétrico e hidráulico), centros de distribuição e aparelhos elétricos e 

sanitários estão cotados separadamente. 

 

3.13 -PINTURA: 

 

3.13.1-PINTURA INTERNA: As paredes da Área Administrativa e Guarita, serão pintadas com tinta PVA 

Coralar na cor definida no projeto arquitetônico em três demãos, após prévio emassamento com 

massa corrida PVA, em tantas demãos quantas forem necessárias para um perfeito acabamento, 

sendo que; as paredes do bloco carcerário também serão pintadas com tinta PVA Coralar, porém 

sem emassamento. 

 

3.13.2-PINTURA EXTERNA: As paredes externas, receberão Selador Acrílico e serão pintadas com três 

demáos de tinta PVA Coralmur, na cor definida no projeto arquitetônico. 

 

3.13.3-ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FERRO: As grades e portões de ferro após a pintura com anti-

corrosivo, receberão acabamento em esmalte sintético na cor preto. 

 

3.13.4-ESMALTE SOBRE MADEIRA: As esquadrias de madeira, serão emassadas com massa a óleo e 

pintadas com tinta esmalte Coralit, em tantas demáos quantas forem necessárias para um perfeito 

acabamento, na cor definida no projeto arquitetônico. 



 

 

 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – CNPJ nº 05.263.116/0001-37 

Rua Otaviano Santos, nº 2288, SUDAM-I 
CEP: 68.371-288 – ALTAMIRA/PA 

FONE: (093) 3515-3929 

 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
PODER EXECUTIVO 

Tenha acesso a todos os canais oficiais 
da Prefeitura de Altamira, apontando a 
câmera do seu smartphone fazendo a 
leitura do QRcode. 

 

 

OBS: 

 

a) Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser limpas convenientemente preparadas, lixadas e 

só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. 

b) As superfícies de madeira serão preparadas com lixas sucessivamente mais finas, até obter-se 

superfícies planas e lisas. 

c) A eliminação da poeira deverá ser completa, até que as tintas sequem inteiramente. 

 

d) Nas superfícies metálicas, a preparação se dará, principalmente sobre o desengraxe e à eliminação 

de ferrugem. 

e) Cada demão de tinta só será aplicada, após a anterior, estas completamente secas, convindo 

observar um intervalo de 24:00 horas entre demãos sucessivas. 

f) O mesmo cuidado deve haver entre demáos de massa e de tinta, observando-se um intervalo 

mínimo de 48:00 horas. 

g) Deverão ser tomados cuidados especiais a fim de evitar salpicaduras de tintas em superfícies não 

destinadas a receber pinturas. 

h) Serão obedecidas as recomendações do fabricante na aplicação de tintas, aparelhos, massas, 

solventes, etc. 

i) Em caso de limpeza recomenda-se o uso de pano úmido e sabão neutro, sendo vedado o emprego 

de qualquer tipo de detergente ou abrasivo. 

j) As peças metálicas ao receberem pintura anticorrosiva serão cuidadosamente limpas   com escova 

de aço, eliminando-se toda ferrugem com desoxidante, removendo-se a sujeira existente. 

k) Depois de seca, levarão 01 (uma) demão de tinta anticorrosiva; deverá ser obedecido intervalo de 

24 horas, no mínimo, antes da aplicação da tinta de esmalte, a qual constará de 02 (duas) demãos 

pelo menos. 

 

 

04) - ENTREGA DA OBRA: 

 

A obra será entregue concluída, limpa, inclusive aparelhos e acessórios pisos encerados quando 

for o caso e livre de qualquer entulho. 

As instalações serão testadas e verificadas as condições de funcionamento. 

 

Ficará sob responsabilidade da Contratada, o contacto, para as ligações definitivas de água, 

energia, telefone, etc, junto aos órgãos competentes. 

 

 

 

 

 

 



ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$        40.050,69 

1.1 010004 SEDOP
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO PADRÃO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE
M² 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 76,50 499,97R$     38.247,70R$         

1.2 10008 SEDOP LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO COM ENXADA M² 0 0 0 0 0 0 15,75 0 34,10 46,02 46,69 257,99 0 169,80 0 63,46 0,00 633,81 2,05R$         1.299,31R$           

1.3 271323 SEDOP LIMPEZA DE PISO CIMENTADO COM JATO M² 0 0 0 0 0 0 19,26 0 5,99 0 0 1,40 0 0 0 0 0,00 26,65 18,90R$       503,68R$             

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$        67.025,75 
2.1 020677 SEDOP RETIRADA DE PINTURA COM ESCOVA DE AÇO M² 21,80 55,62 74,16 24,76 0 74,16 24,96 123,30 46,95 114,28 73,16 11,10 59,86 70,46 64,10 131,78 462,35 1.432,80 5,79R$         8.295,90R$           

2.2 20235 SEDOP
RETIRADA DE PISO CERÂMICO E CAMADA 

REGULARIZADORA
M² 175,15 0 0 1,00 0 0 3,64 61,04 3,00 14,87 152,45 109,56 89,54 279,52 171,55 56,30 171,28 1.288,90 7,68R$         9.898,75R$           

2.3 21530 SEDOP DEMOLIÇÃO DE RODAPE CERÂMICO M 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 150,67 0,00 0 85,57 0,00 58,93 118,55 413,72 3,41R$         1.410,78R$           

2.4 011340 SEDOP RETIRADA DE PLACA DE OBRA M² 0 6,00 6,00 0 0 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 78,00 176,27R$     13.749,06R$         

2.5 21534 SEDOP REMOÇÃO  DE FORRO DE PVC M² 67,23 57,03 41,66 0 6,05 44,72 0 76,85 80,66 0,00 184,41 0,00 25,86 90,10 43,68 20,85 171,28 910,38 5,73R$         5.216,46R$           

2.6 20015 SEDOP REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA M² 0 0 0 0 0 0 0 0 24,83 30,93 87,27 3,39 5,00 138,18 219,92 9,48 0,00 519,00 7,63R$         3.959,97R$           

2.7 90068 SEDOP REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO M² 0 0 0 1,89 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0,00 1,89 276,56R$     522,69R$             

2.8 020013 SEDOP RETIRADA DE ESQUADRIA COM APROVEITAMENTO M² 0 7,98 28,88 0 0 7,68 0 0 0,00 0,00 0 2,00 0 0 0 0 0,00 46,54 11,05R$       514,26R$             

2.9 20014 SEDOP RETIRADA DE ESQUADRIA SEM APROVEITAMENTO M² 2,16 4,43 0 0 2,16 3,07 0 0 0,00 1,89 0,16 1,00 6,66 0,24 10,65 0 2,50 34,92 5,52R$         192,75R$             

2.10 21526 SEDOP REMOÇÃO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA UN 0 0 0 0 0 0 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 0 2,00 0 0,00 12,00 37,75R$       453,00R$             

2.11 020864 SEDOP REMOÇÃO SOLEIRAS EM GRANITO DAS JANELAS M² 0 6,00 5,24 0 0 5,00 0 0 0,00 0,00 0 2,00 0 0 0 0 3,00 21,24 17,05R$       362,14R$             

2.12 20756 SEDOP DEMOLIÇÃO  DE LAJES M³ 0 0,12 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0,12 511,72R$     60,89R$               

2.13 020842 SEDOP
RETIRADA DE CALHA E RUFOS EM CHAPA 

GALVANIZADA
M 12,00 55,00 55,00 0 0 55,00 0 29,40 6,60 0,00 13,40 14,40 18,98 14,00 21,26 21,57 0,00 316,61 9,36R$         2.963,46R$           

2.14 20856 SEDOP RETIRADA DE BARRAS DE APOIO PCD UN 0 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 3,00 0,00 11,00 47,19R$       519,09R$             

2.15 020738 SEDOP APICOAMENTO DE CONCRETO M² 219,39 0 1,70 44,24 0 1,70 13,01 45,95 5,99 0,00 0 0,36 0 0 0 29,93 0,00 362,27 25,61R$       9.277,73R$           

2.16 20019 SEDOP RETIRADA DE REBOCO M² 0 0 0 0 0 0 41,96 0 9,00 0,00 73,16 4,50 0 0 0 35,12 0,00 163,74 5,76R$         943,14R$             

2.17 20019 SEDOP RETIRADA DE CHAPISCO M² 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 151,30 0 0,00 0 0 0 43,44 0,00 194,74 5,76R$         1.121,70R$           

2.18 021532 SEDOP REMOÇÃO  DE DIVISÓRIA NAVAL M² 0 0 0 0 0 0 6,49 0 0,00 0,00 0 0,00 5,35 0 0 9,00 0,00 20,84 8,31R$         173,16R$             

2.19 20018 SEDOP DEMOLIÇÃO MANUAL  DE CONCRETO SIMPLES  M³ 0 0 0 0 0 0 1,89 0,28 0,89 0,00 0,04 0,02 1,79 0,20 0,08 0,62 0,00 5,81 249,59R$     1.451,26R$           

2.20 020841 SEDOP RETIRADA DE BLOKRET M³ 0 0 0 2,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0,00 2,00 11,47R$       22,94R$               

2.21 20018 SEDOP DEMOLIÇÃO RUFO DE CONCRETO M³ 0,16 0 0 1,61 0,89 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0,00 2,66 249,59R$     663,90R$             

2.22 21526 SEDOP RETIRADA DE VASOS SANITÁRIOS UN 2,00 4,00 1,00 0 0 4,00 0 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 26,00 37,75R$       981,50R$             

2.23 190716 SEDOP
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE VASO SANITÁRIO E 

BARRAS DE APOIO PCD (SEM FORNECIMENTO)
UN 0 0 0 0 0 0 1,00 0 0,00 0,00 1,00 0,00 0 0 0 0 0,00 2,00 281,65R$     563,30R$             

2.24 21528 SEDOP RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA M² 0 0 0 1,68 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 1,24 0,00 2,92 10,67R$       31,15R$               

2.25 20016 SEDOP DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M³ 0,19 0 0 0,19 0,19 0 0 0,32 0,21 0,00 0 0,84 0 2,25 0 0,34 57,44 61,96 57,60R$       3.568,77R$           

2.26 20860 SEDOP RETIRADA DE VENTILADOR DE TETO UN 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1,00 1,00 2,00 0,00 4,00 27,00R$       108,00R$             

3 ESTRUTURAS  R$      103.939,14 

3.1 51172 SEDOP
CONCRETO ARMADO FCK=25MPA COM FORMA 

APARENTE
M³ 0 0 0 0 0 0 0 0 2,32 0,00 2,32 0,14 0 2,32 2,32 2,32 19,47 31,21 3.253,64R$  101.542,85R$       

3.2 30010 SEDOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS M³ 0 0 0 0 0 0 0 0 2,84 0,00 2,84 0,02 2,50 2,84 2,84 2,84 0,00 16,72 51,21R$       856,23R$             

3.3 101617 sinapi
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE 

VALAS
M² 0 0 0 0 0 0 0 0 3,00 0,00 3,00 0,00 0 3,00 3,00 3,00 0,00 15,00 2,44R$         36,60R$               

3.4 30254 SEDOP
REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA 

OBRA
M³ 0 0 0 0 0 0 0 0,79 2,16 0,00 2,16 0,00 0 2,16 2,16 2,16 0,00 11,59 54,53R$       631,86R$             

3.5 60351 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÁBUAS PARA 

CASTELO DA CAIXA D'ÁGUA
M² 0 0 0 0 0 0 4,00 0 0,00 0,00 0 0,00 4,00 0 0 0 0,00 8,00 92,78R$       742,24R$             

3.6 101792 SINAPI
ESCORAMENTO EM MADEIRA PARA REPARO 

ESTRUTURAL 
M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,40 0,00 8,40 15,40R$       129,36R$             

4 COBERTURA  R$      142.827,82 

4.1 20307 SEDOP RETIRADA DE TELHAS QUEBRADAS M² 23,39 27,48 27,48 23,39 23,39 27,48 58,70 51,23 34,00 8,44 30,00 29,00 29,29 132,00 69,69 22,43 219,72 837,12 9,59R$         8.027,93R$           

4.2 70049 SEDOP TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA M² 23,39 27,48 27,48 23,39 23,39 27,48 41,25 0 0,00 0,00 15,00 0,00 0 0 34,84 0 219,72 463,42 67,15R$       31.118,65R$         

4.3 70277 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  DE RUFO EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO
M 12,00 30,60 40,60 69,05 31,66 40,60 0 0 14.50 63,84 0 0,00 0 0 0 0 44,34 332,69 83,66R$       27.832,84R$         

4.4 70030 SEDOP TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO M² 0 20,10 0 0 0 20,10 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0,00 40,20 50,28R$       2.021,25R$           

4.5 50771 SEDOP LAJE  PRÉ-MOLDADA M² 0 1,70 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0,00 1,70 138,28R$     235,07R$             

4.6 070241 SEDOP ENCALIÇAMENTO DE TELHADO M 0 30,00 30,00 0 0 30,00 0 5,00 15,00 6,35 0 15,00 9,00 33,40 35,81 5,00 0,00 214,56 12,52R$       2.686,29R$           

4.7 70277 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  DE CALHA EM AÇO 

GALVANIZADO
M 0 30,00 30,00 0 0 30,00 0 29,40 0,00 25,40 13,40 14,40 18,98 14,00 21,26 0 18,60 245,44 83,66R$       20.533,51R$         

4.8 71466 SEDOP FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CUMEEIRA M 0 0 0 0 0 0 9,40 6,00 0,00 0,00 13,40 0,00 13,11 0 0 5,00 0,00 46,91 37,04R$       1.737,54R$           

4.9 70047 SEDOP
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO
M² 0 0 0 23,39 0 0 16,51 51,23 34,00 8,44 15,00 29,00 29,29 132,00 34,84 22,43 0,00 396,13 77,71R$       30.783,57R$         

4.10 250611 SEDOP MOLDURA DE ARGAMASSA (PINGADEIRA) M 81,29 0 0 86,94 86,94 0 0 0 0,00 0,00 0 21,00 20,25 29,00 7,50 0 0,00 332,92 53,62R$       17.851,17R$         

5 DRENAGEM  R$        15.251,08 

5.1 70316 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE BEIRAL 

DE PVC
M 0 0 0 0 0 0 9,40 0 30,69 0,00 0 14,40 0 0 0 0 0,00 54,49 204,02R$     11.117,04R$         

5.2 180102 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SERIE R 

100MM
M 0 0 0 0 0 0 9,00 0 26,00 12,00 0 17,40 0 6,00 6,00 0 0,00 76,40 36,90R$       2.819,16R$           

5.3 180241 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 45 GRAUS, 

PVC SERIE R
UN 0 0 0 0 0 0 2,00 0 4,00 4,00 0 4,00 0 0 0 0 0,00 14,00 33,88R$       474,32R$             

5.4 180431 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, 

PVC SÉRIE R
UN 0 0 0 0 0 0 3,00 0 4,00 4,00 0 4,00 0 2,00 2,00 0 0,00 19,00 44,24R$       840,56R$             

6 VEDAÇÕES  R$        30.115,98 

6.1 141334 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE COM 

PLACAS DE GESSO
M² 0 0 0 0 0 0 8,26 0 0,00 0,00 0 0,00 5,64 0 0 10,08 0,00 23,98 34,88R$       836,56R$             

6.2 60045 SEDOP ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS VAZADOS M² 4,62 0 0 4,62 0 0 0 3,15 1,62 0,00 0 9,00 0 89,46 0 3,20 202,72 318,39 91,96R$       29.279,42R$         

7 ESQUADRIAS  R$      118.760,32 

7.1 91511 SEDOP REASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS M² 0 7,98 28,88 0 0 7,68 0 0 0,00 0,00 0,25 0,00 0 0 0 0 0,00 44,79 597,10R$     26.744,10R$         

7.2 91500 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE PORTAO EM 

GRADIL
M² 0 3,07 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0,00 3,07 979,17R$     3.006,05R$           

7.3 90068 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO 

COM FERRAGENS
M² 0 0 0 1,89 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0,00 1,89 276,56R$     522,69R$             

7.4 91500 SEDOP FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE METÁLICA M² 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,50 0 0 0 0 0,00 36,50 979,17R$     35.739,70R$         

7.5 60702 SEDOP FORNECIMENTO DE PORTA DE ABRIR EM METALON M² 0 0 0 0 0 3,07 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0,00 3,07 900,10R$     2.762,40R$           

7.6 91380 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  DE PORTA EM 

ALUMÍNIO
M² 0 1,36 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0,00 1,36 971,28R$     1.320,94R$           

7.7 91517 SEDOP FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANCIM M² 0 0 0 0 0 0 0,32 0 0,00 0 0,00 0 0,24 0,52 0 0,00 1,08 572,46R$     618,25R$             

7.8 161392 SEDOP FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO M² 0,36 0 0,51 0 0 1,34 0 0 0,80 0,00 0 2,00 0 0 1,39 0 0,00 6,40 430,05R$     2.751,45R$           

7.9 100818 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE 

EMBUTIR  PARA PORTAS INTERNAS
UN 4,00 0 0 0 0 2,00 1,00 0 0,00 0,00 1,00 2,00 0 0 2,00 0 0,00 12,00 75,21R$       902,52R$             

7.10 100817 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE 

EMBUTIR  PARA PORTAS EXTERNAS
UN 0 0 1,00 0 0 0 0 0 1,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0,00 2,00 89,71R$       179,42R$             

7.11 100816 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA PARA 

PORTAS DE BANHEIRO
UN 0 0 1,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 1,00 0 0 0 0 0,00 2,00 65,28R$       130,56R$             

7.12 90641 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA EM 

MADEIRA COMPENSADA
M² 0 0 2,31 0 0 0 0 0 0,00 1,89 0 1,89 3,36 0 0 0 9,45 18,90 358,37R$     6.773,19R$           

7.13 91508 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA EM 

MADEIRA SEMI-OCA 0,8X2,1M
UN 0 0 0 0 0 0 1,00 0 0,00 0,00 0 0,00 2,00 0 0 0 0,00 3,00 858,61R$     2.575,83R$           

7.14 91508 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA EM 

MADEIRA SEMI-OCA 0,6X2,1M
UN 3,00 0 0 1,00 3,00 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0,00 7,00 858,61R$     6.010,27R$           

7.15 1002260 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERRAGENS PARA 

PORTA EXTERNA
CJ 0 0 1,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0,00 1,00 156,05R$     156,05R$             

7.16 251321 SEDOP FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PELÍCULA M² 5,40 9,58 2,18 0 18,12 14,90 0 0 0,00 0,00 0 10,89 4,95 0 0 3,60 0,00 69,62 95,12R$       6.622,25R$           

7.17 90805 SEDOP FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  DE ALIZAR M 14,40 0 0 4,80 14,40 0 0 0 0,00 5,10 0 5,00 10,00 0 10,20 5,00 0,00 68,90 12,21R$       841,26R$             

7.18 90822 SEDOP RECUPERAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO M² 0,35 0 0 0,35 0,35 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 1,05 400,11R$     420,11R$             

7.19 91512 SEDOP FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELAS DE VIDRO M² 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3,30 0 10,13 2,40 12,95 28,78 640,95R$     18.446,54R$         

7.20 102193 SINAPI
LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA PARA 

PINTURA
M² 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 128,07 1,89 207,08 0 0 106,08 0,00 443,12 1,50R$         664,68R$             
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7.21 120734 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATENTE PARA 

PORTA
M 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0 0 2,00 0 0,00 3,00 524,02R$     1.572,06R$           

8 FORRO  R$        79.697,00 

8.1 141336 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC 

FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO
M² 67,23 57,03 41,66 0 9,95 44,72 9,40 76,85 104,69 0,00 271,68 0,00 25,86 228,28 263,60 104,25 168,58 1.305,20 42,39R$       55.327,55R$         

8.2 140159 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM LAMBRIS 

DE MADEIRA
M² 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 30,93 0 3,49 5,00 0 0 94,81 0,00 134,23 181,55R$     24.369,45R$         

9 REVESTIMENTOS  R$        48.482,27 

9.1 110143 SEDOP FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CHAPISCO m² 0,02 0 0 0 0,02 0 0 0 0,01 1,51 0 0,00 4,55 0,44 0 49,84 202,72 259,11 10,83R$       2.806,20R$           

9.2 110763 SEDOP FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REBOCO m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 1,51 3,70 0,00 4,55 1,82 5,30 49,84 202,72 269,45 43,99R$       11.853,11R$         

9.3 110762 SEDOP FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE EMBOÇO m² 0,02 0 0 0,00 0,02 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 5,93 0 0 202,72 208,69 37,46R$       7.817,52R$           

9.4 110644 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  REVESTIMENTO 

CERÂMICO 10X10CM
M² 53,48 0,20 0,20 0,20 53,48 0,20 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 44,68 0 0 22,36 174,80 82,30R$       14.386,04R$         

9.5 80273 SEDOP APLICAÇÃO DE REBOCO IMPERMEABILIZANTE M² 0 0 1,70 0 0 1,70 41,96 0 30,56 0,00 0 9,80 0 0 0 35,12 0,00 120,84 45,39R$       5.484,92R$           

9.6 110140 SEDOP
IMPERMEABILIZAÇÃO DE CASTELO DÁGUA COM 

ARGAMASSA E AREIA COM ADITIVO
M² 0 0 0 0 0 0 4,00 0 0,00 4,00 0 0,00 0 0 0 0 0,00 8,00 766,81R$     6.134,48R$           

10 PISOS  R$      158.083,15 

10.1 130112 SEDOP EXECUÇÃO DE PISO  DE CONCRETO m² 0 0 0 0 0,73 0 6,97 0,28 3,54 0,00 0 0,00 3,20 0 0 5,77 194,69 215,18 63,89R$       13.747,77R$         

10.2 130110 SEDOP CAMADA REGULARIZADORA PARA PISO M³ 0 0 0 0 0 0 0,65 2,30 1,53 0,00 0 0,10 0 0 0,57 3,47 168,58 177,19 35,53R$       6.295,68R$           

10.3 120164 SEDOP FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  DE RODAPÉ CERÂMICO M 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 5,00 150,67 0,00 31,76 85,57 0 58,93 183,22 515,15 17,71R$       9.123,30R$           

10.4 30011 SEDOP ATERRO COMPACTADO M³ 0 0 0 0 0 0 0 0 1,73 0,00 0 0,00 2,15 0 0 0,00 75,93 79,81 105,78R$     8.442,20R$           

10.5 110645 SEDOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO 

45 X 45 CM, INCLUSIVE REJUNTE
M² 175,15 0 0 7,80 7,80 0 6,55 61,04 3,00 14,87 152,45 121,85 89,54 234,84 206,75 56,30 0,00 1.137,94 92,21R$       104.929,44R$       

10.6 252012 SEDOP
PISO EM MANTA VINÍLICA HIMOGÊNEA COM ESPESSURA 

DE 2,00 MM (INCLUINDO RODAPÉ E REGULARIZAÇÃO)
M² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,58 168,58 92,21R$       15.544,76R$         

11 GRANITO  R$        31.996,90 

11.1 120733 SEDOP
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SOLEIRA DAS 

JANELAS E PORTAS EM GRANITO 
M 0 12,30 31,50 0 0 8,35 0 0 0,00 2,70 0 2,80 0 0 0 0,00 0,00 57,65 555,02R$     31.996,90R$         

12 PINTURA  R$      521.531,08 

12.1 150274 SEDOP
APLICAÇÃO  DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES
M² 28,34 72,31 96,41 32,19 21,50 96,41 87,00 160,29 61,04 85,12 95,11 8,32 77,82 475,10 348,27 110,45 641,27 2.496,93 24,59R$       61.399,48R$         

12.2 150586 SEDOP
LIXAMENTO E EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA EM 

PAREDES
M² 28,34 72,31 96,41 32,19 21,50 96,41 87,00 160,29 61,04 85,12 95,11 8,32 77,82 475,10 348,27 110,45 641,27 2.496,93 21,35R$       53.309,43R$         

12.3 150741 SEDOP
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA 

SOBRE PINTURA ANTIGA
M² 787,68 1678,38 1786,64 1193,67 1468,03 1696,11 840,67 1122,07 947,86 537,51 951,16 1260,06 1298,26 1111,08 834,29 1199,20 641,27 19.353,94 12,96R$       250.827,00R$       

12.4 150207 SEDOP PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA M² 88,40 301,63 301,63 80,67 92,35 301,63 140,67 59,74 15,41 0,00 51,05 72,31 53,30 65,03 192,32 136,32 0,00 1.952,43 18,35R$       35.827,10R$         

12.5 150377 SEDOP
PINTURA DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM ESMALTE 

SINTÉTICO
M² 52,50 117,60 117,60 35,28 42,00 112,98 66,14 23,45 41,69 128,07 30,03 207,08 105,96 79,38 86,94 106,08 0,00 1.352,78 24,80R$       33.548,94R$         

12.6 150302 SEDOP
PINTURA DE SUPERFÍCIE METÁLICA COM ESMALTE 

SINTÉTICO
M² 38,52 218,87 60,93 28,50 46,07 63,26 48,14 13,50 30,42 20,38 24,18 91,33 33,01 24,88 94,13 13,88 0,00 850,01 37,23R$       31.645,68R$         

12.7 151284 SEDOP
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES
M² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,12 319,90 11,70 0,00 475,10 348,27 0,00 0,00 1.240,10 44,33R$       54.973,45R$         

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$        10.127,34 

13.1 171527 SEDOP FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA LED 10 W UN 5,00 6,00 3,00 6,00 3,00 10,00 6,00 2,00 10,00 7,00 5,00 14,00 10,00 10,00 10,00 5,00 10,00 122,00 19,31R$       2.355,82R$           

13.2 171528 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON E LÂMPADA 

LED
UN 9,00 0,00 3,00 7,00 2,00 0,00 2,00 1,00 0,00 4,00 7,00 1,00 0,00 0,00 4,00 2,00 5,00 47,00 23,76R$       1.116,72R$           

13.3 170332 SEDOP FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INTERRUPTOR SIMPLES UN 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 1,00 0 4,00 2,00 2,00 15,00 24,00 15,85R$       380,40R$             

13.4 170334 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INTERRUPTOR (DUPLO) 

2 TECLAS
UN 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 2,00 0 0 0 0,00 5,00 7,00 29,94R$       209,58R$             

13.5 170338 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INTERRUPTOR 3 

TECLAS
UN 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 2,00 0 0 0 0,00 5,00 7,00 40,44R$       283,08R$             

13.6 171520 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INTERRUPTOR COM 

TOMADA (2 TECLAS)
UN 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 2,00 0 0 0 0,00 5,00 7,00 33,45R$       234,15R$             

13.7 171520 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA MÉDIA DE 

EMBUTIR, INCLUSO SUPORTE E PLACA
UN 0 0 0 0 1,00 0 0 0 0,00 10,00 0 0,00 0 0 2,00 10,00 15,00 38,00 33,45R$       1.271,10R$           

13.8 171520 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA BAIXA DE 

EMBUTIR, INCLUSO SUPORTE E PLACA
UN 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 1,00 0 4,00 2,00 0,00 0,00 7,00 33,45R$       234,15R$             

13.9 170922 SEDOP CANALETA PARA FIAÇÃO M 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 12,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12,00 17,26R$       207,12R$             

13.10 181295 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE 

PASSAGEM DE PVC
UN 0 0 1,00 0 0 0 0 0 1,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 2,00 380,86R$     761,72R$             

13.11 170073 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO QUADRO DE DIST. 12 

DISJUNTORES
UN 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 1,00 582,08R$     582,08R$             

13.12 170615 SEDOP FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO QUADRO DE MEDIÇÃO UN 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 1,00 0,00 0,00 1,00 873,20R$     873,20R$             

13.13 171012 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA VAPOR 

METÁLICO OVÓIDE
UN 0 1,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 1,00 48,81R$       48,81R$               

13.14 171491 SEDOP REVISÃO PONTO DE LUZ/ELÉTRICA PT 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 2,00 0 2,00 0 0 2,00 0,00 0,00 7,00 93,39R$       653,73R$             

13.15 170950 SEDOP
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO  DE PLACA COM TAMPA 

CEGA 4X2
UN 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1,00 5,00 0,00 0 2,00 3,00 0,00 0,00 11,00 9,56R$         105,16R$             

13.16 171184 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA 

TOMADA 4X2
UN 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1,00 8,00 0 10,00 4,00 0,00 0,00 23,00 35,24R$       810,52R$             

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$        45.430,54 

14.1 191517 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA 

CROMADA DE PAREDE COM ALAVANCA
UN 0 0 0 0 0 0 5,00 0 0,00 0,00 5,00 3,00 0 5,00 7,00 3,00 2,00 30,00 104,69R$     3.140,70R$           

14.2 191518 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA 

CROMADA DE MESA COM ALAVANCA
UN 1,00 4,00 2,00 2,00 3,00 5,00 8,00 1,00 2,00 1,00 0 2,00 3,00 2,00 0 0,00 2,00 38,00 111,99R$     4.255,62R$           

14.3 190609 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO 

COM CAIXA ACOPLADA , INCLUSO ACESSÓRIOS
UN 0 1,00 1,00 0 0 1,00 0 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 19,00 580,23R$     11.024,37R$         

14.4 190609 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO 

SIFONADO, INCLUSO ACESSÓRIOS
UN 2,00 3,00 0 0 0 3,00 0 0 0,00 0,00 0 0,00 1,00 0 0 0,00 0,00 9,00 580,23R$     5.222,07R$           

14.5 190807 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO 

SANITÁRIO
UN 3,00 4,00 1,00 0 0 4,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0 0,00 0 0 0 2,00 2,00 20,00 82,21R$       1.644,20R$           

14.6 191374 SEDOP FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFÃO FLEXÍVEL UN 0 0 2,00 0 0 1,00 1,00 0 1,00 2,00 7,00 2,00 2,00 10,00 10,00 9,00 2,00 49,00 21,58R$       1.057,42R$           

14.7 190232 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  DE LAVATÓRIO DE 

LOUÇA SUSPENSO, INCLUSO ACESSÓRIOS
UN 1,00 0 0 0 0 0 0 0 1,00 0,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0,00 4,00 13,00 545,52R$     7.091,76R$           

14.8 190232 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  DE LAVATÓRIO DE 

CANTO SUSPENSO, INCLUSO ACESSÓRIOS
UN 0 0 0,00 0 0 0 1,00 1,00 0,00 1,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 3,00 545,52R$     1.636,56R$           

14.9 190232 SEDOP FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO UN 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1,00 0,00 0 2,00 1,00 0,00 0,00 4,00 545,52R$     2.182,08R$           

14.10 89495 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  DE RALO SIFONADO 

ESCAMOTEÁVEL
UN 0 0 1,00 0 0 0 1,00 0 0,00 1,00 1,00 2,00 0 4,00 4,00 2,00 2,00 18,00 12,52R$       225,36R$             

14.11 191274 SEDOP FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE BOIA UN 0 0 0 0 1,00 0 1,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 2,00 58,49R$       116,98R$             

14.12 180844 SEDOP REVISÃO  DE PONTO  DE ÁGUA PT 1,00 0 3,00 0 0 0 0 0 2,00 0,00 0 2,00 0 1,00 0 0,00 2,00 11,00 139,82R$     1.538,02R$           

14.13 180845 SEDOP REVISÃO  DE PONTO DE ESGOTO PT 1,00 0 2,00 0 0 0 0 0 0,00 1,00 0 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 2,00 13,00 155,34R$     2.019,42R$           

14.14 190616 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE 

DESCARGA
UN 2,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00 1,00 0 0 0,00 2,00 5,00 388,71R$     1.943,55R$           

14.15 190230 SEDOP
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TORNEIRA 

PLÁSTICA 3/4"
UN 0 0 0 0 2,00 0 0 0 0,00 2,00 2,00 2,00 0 0 2,00 0,00 2,00 12,00 50,50R$       606,00R$             

14.16 190797 SEDOP
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PORTA PAPEL 

HIGIÊNICO
UN 0 0 0 0 0 1,00 0 0 2,00 1,00 0 2,00 0 5,00 2,00 2,00 2,00 17,00 74,38R$       1.264,46R$           

14.17 180447 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  DE REGISTRO DE 

PRESSÃO
UN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 1,00 0,00 2,00 3,00 153,99R$     461,97R$             

15 INSTALAÇÕES ESPECIAIS  R$        18.249,15 

15.1 190716 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO 

(80CM) PARA BANHEIRO PCD
M 0 1,00 1,00 0 4,00 1,00 0 0 0,00 2,00 2,00 2,00 0 2,00 2,00 2,00 0,00 19,00 281,65R$     5.351,35R$           

15.2 190716 SEDOP
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO 

(70CM) PARA BANHEIRO PCD
M 2,00 4,00 4,00 2,00 2,00 4,00 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 27,00 281,65R$     7.604,55R$           



ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT. QUANT.

SETOR 

IMAGEM HGA
UBS SUDAM I UBS PREMEM 

UBS 

INDEPENDEN

TE II 

UBS ALBERTO 

SOARES 

ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA 

BASE SEDOP MARÇO 2022 SINAPI DEZEMBRO 2021

VALOR TOTAL
UBS 

QUANTIDAD

E TOTAL 

POR 

SERVIÇO

UBS BELA 

VISTA 
UBS JATOBÁ 

UBS 

LARANJEIRAS 

UBS NOVA 

ALTAMIRA 
 VALOR 

UNITÁRIO 

UBS 

CRUZEIRO 

UBS 

APARECIDA
UBS COLINAUBS MUTIRÃO UBS SUDAM II 

UBS BOA 

ESPERANÇA

UBS SANTA 

ANA 

UBS SÃO 

JOAQUIM 

15.3 241470 SEDOP
FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO 

ACESSIVEL (H: 0,72; 0,9)AÇO GALVANIZADO 1 1/2
M² 0 0 0 0 0 0 0 0 3,63 0,00 0 0,00 7,26 0 0 3,10 0,00 13,99 378,36R$     5.293,25R$           

16 COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA  R$        47.522,48 
270590 SEDOP LIMPEZA DE CALHAS METÁLICAS M 0 0 0 0 0 0 18,22 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0,00 18,22 9,22R$         167,98R$             

16.2 201507 SEDOP EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 6KG UN 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 29,00 224,22R$     6.502,38R$           

16.3 20174 SEDOP RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA M³ 11,69 3,87 3,82 1,00 1,00 4,05 8,08 4,50 5,55 2,85 6,00 12,37 0 6,12 6,77 5,98 0,00 83,65 92,07R$       7.701,56R$           

16.4 270220 SEDOP LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA M² 287,33 287,33 287,33 250,00 250,00 287,33 157,06 256,15 299,21 209,15 332,94 516,50 265,49 385,20 282,82 305,14 194,69 4.853,67 6,83R$         33.150,56R$         

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$      111.241,20 

17.1 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS SOCIAIS H 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 1.360,00 21,29R$       28.954,40R$         

17.2 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS SOCIAIS H 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 2.720,00 17,07R$       46.430,40R$         

17.3 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS SOCIAIS H 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 680,00 21,50R$       14.620,00R$         

17.4 280016 SEDOP ENCANADOR COM ENCARGOS SOCIAIS H 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 680,00 20,68R$       14.062,40R$         

17.5 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS SOCIAIS H 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 340,00 21,10R$       7.174,00R$           

1.590.331,89R$    

R$ 397.582,97

R$ 1.987.914,86

TOTAL  PARCIAL 

BDI 25 %

TOTAL 



BDI 00% SERVIÇOS

BDI 00% EQUIPAMENTOS

BASE SINAPI E SEDOP SETEMBRO 2021

ITEM DESCRIÇÃO VALOR R$ MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 R$ %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         40.050,69  R$             8.010,14  R$           12.015,21  R$           12.015,21  R$             8.010,14 R$ 40.050,69 2,52

 % 20% 30% 30% 20%

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$         67.025,75  R$           13.405,15  R$           20.107,73  R$           20.107,73  R$           13.405,15 R$ 67.025,75 4,21

 % 20% 30% 30% 20%

3 ESTRUTURAS  R$       103.939,14  R$           20.787,83  R$           31.181,74  R$           31.181,74  R$           20.787,83 R$ 103.939,14 6,54

 % 20% 30% 30% 20%

4 COBERTURA  R$       142.827,82  R$           28.565,56  R$           42.848,35  R$           42.848,35  R$           28.565,56 R$ 142.827,82 8,98

 % 20% 30% 30% 20%

5 DRENAGEM  R$         15.251,08  R$             3.050,22  R$             4.575,32  R$             4.575,32  R$             3.050,22 R$ 15.251,08 0,96

 % 20% 30% 30% 20%

6 VEDAÇÕES  R$         30.115,98  R$             6.023,20  R$             9.034,79  R$             9.034,79  R$             6.023,20 R$ 30.115,98 1,89

 % 20% 30% 30% 20%

7 ESQUADRIAS  R$       118.760,32  R$           23.752,06  R$           35.628,10  R$           35.628,10  R$           23.752,06 R$ 118.760,32 7,47

 % 20% 30% 30% 20%

8 FORRO  R$         79.697,00  R$           15.939,40  R$           23.909,10  R$           23.909,10  R$           15.939,40 R$ 79.697,00 5,01

 % 20% 30% 30% 20%

9 REVESTIMENTOS  R$         48.482,27  R$             9.696,45  R$           14.544,68  R$           14.544,68  R$             9.696,45 R$ 48.482,27 3,05

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



BDI 00% SERVIÇOS

BDI 00% EQUIPAMENTOS

BASE SINAPI E SEDOP SETEMBRO 2021

ITEM DESCRIÇÃO VALOR R$ MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 R$ %

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

 % 20% 30% 30% 20%

10 PISOS  R$       158.083,15  R$           31.616,63  R$           47.424,95  R$           47.424,95  R$           31.616,63 R$ 158.083,15 9,94

 % 20% 30% 30% 20%

11 GRANITO  R$         31.996,90  R$             6.399,38  R$             9.599,07  R$             9.599,07  R$             6.399,38 R$ 31.996,90 2,01

 % 20% 30% 30% 20%

12 PINTURA  R$       521.531,08  R$         104.306,22  R$         156.459,32  R$         156.459,32  R$         104.306,22 R$ 521.531,08 32,79

 % 20% 30% 30% 20%

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$         10.127,34  R$             2.025,47  R$             3.038,20  R$             3.038,20  R$             2.025,47 R$ 10.127,34 0,64

 % 20% 30% 30% 20%

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$         45.430,54  R$             9.086,11  R$           13.629,16  R$           13.629,16  R$             9.086,11 R$ 45.430,54 2,86

 % 20% 30% 30% 20%

15 INSTALAÇÕES ESPECIAIS  R$         18.249,15  R$             3.649,83  R$             5.474,75  R$             5.474,75  R$             3.649,83 R$ 18.249,15 1,15

 % 20% 30% 30% 20%

16 COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA  R$         47.522,48  R$             9.504,50  R$           14.256,74  R$           14.256,74  R$             9.504,50 R$ 47.522,48 2,99

 % 20% 30% 30% 20%

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$       111.241,20  R$           22.248,24  R$           33.372,36  R$           33.372,36  R$           22.248,24 R$ 111.241,20 6,99



BDI 00% SERVIÇOS

BDI 00% EQUIPAMENTOS

BASE SINAPI E SEDOP SETEMBRO 2021

ITEM DESCRIÇÃO VALOR R$ MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 R$ %

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

 % 20% 30% 30% 20%

TOTAL GERAL 1.590.331,89R$             R$ 1.590.331,89 100

VALOR MÊS 318.066,38R$                  477.099,57R$                  477.099,57R$                  318.066,38R$                  1.590.331,89R$      

VALOR COM BDI 25% 397.582,97R$                  596.374,46R$                  596.374,46R$                  397.582,97R$                  1.987.914,86R$      

% MÊS 20% 30% 30% 20% 100%

VALOR ACUMULADO COM BDI 1.987.914,86R$             397.582,97R$                  993.957,43R$                  1.590.331,89R$               1.987.914,86R$               

% ACUMULADO 20% 50% 80% 100%



 
 
 
 
 
 
 

     

          

  COMPOSICAO DE BDI      

 
   

 

 ITEM COMPONENTE %  

        

 A Bonificação 7,00  

 A.1 Lucro 7,00  

        

 B Despesas Indiretas 4,39  

 B.1 Garantia 0,39  

 B.2 Risco 2,00  

 B.3 Despesas Financeiras 0,50  

 B.4 Administração Central 1,50  

        

   Tributos 10,65  

 C COFINS 3,00  

 C.1 PIS 0,65  

 C.2 INSS SOBRE FATURAMENTO 2,00  

 C.3 ISS 5,00  

        

   BDI  25,01  

     

   
 

 

  BDI = [ ( 1 + A ) x ( 1 + B ) ]   -  1   

                   ( 1 – C )   

 Sendo:   

 A – Total das Despesas Indiretas   

 B – Total da Bonificação   

 C – Total dos Tributos   

    

 B.4 ADMINISTRACAO CENTRAL   

 B.4.1 DEPTO ADMINISTRATIVO/ RECURSOS HUMANOS / MED E SEG NO TRABALHO 0,35  

 B.4.2 DEPTO TECNICO DE ENGENHARIA , PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,35  

 B.4.6 ART - RRT - TX  DESP   APROVACAO PROJETOS  0,3  

 B.4.8 VEICULO DE APOIO  0,5  

  TOTAL  1,5  
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ANEXO VIII – Modelo de Proposta 
 

A firma abaixo se propõe a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE REFORMA 
PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE 16 (DEZESSEIS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
(UBS) MUNICIPAIS E READEQUAÇÃO DO SETOR DE IMAGEM DO HOSPITAL GERAL 
DE ALTAMIRA – HGA, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente 

às disposições da legislação vigente. 
Empresa:         
Proponente:         
Endereço:         
Cidade: Estado: CEP:  Telefone:     
CNPJ:   Insc. Estadual:   

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO PREÇO GLOBAL 

 

 
01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
SERVIÇO DE REFORMA PARA 
MANUTENÇÃO PREDIAL DE 16 (DEZESSEIS) 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) 
MUNICIPAIS E READEQUAÇÃO DO SETOR DE 
IMAGEM DO HOSPITAL GERAL DE 
ALTAMIRA – HGA 

R$ ( ). 

 

OBSERVAÇÕES: 
 

1. O preço acima inclui todos os custos de materiais, mão-de-obra, taxas, impostos, seguros, 
encargos sociais e demais despesas indiretas incidentes sobre o item objeto do presente Edital. 
2. O prazo de conclusão da obra objeto desta licitação será de 04 (quatro) meses, a contar do 
primeiro dia útil subsequente do recebimento, pela contratada, da Ordem de Serviço, a ser emitida pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
3. O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses; 
4. O prazo vertente poderá ser prorrogado, mantidas as demais cláusulas do CONTRATO e 
assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, em conformidade com o disposto no § 
1º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 
5. A validade dos preços e condições desta PROPOSTA COMERCIAL é de 120 (cento e vinte) 
dias, contados da data de sua entrega à Comissão Especial de Licitação, observado o disposto no caput 
e Parágrafo Único do art. 110 da Lei nº 8.666/93. 
6. A Proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante, contendo endereço e CNPJ da 
licitante. 

 

ANEXOS 
 

1– Planilha Orçamentária; 
 

2–Cronograma Físico-Financeiro, 
DADOS BANCÁRIOS: 

Banco: 

Conta Corrente: Agência: 

Altamira/PA, / / 

EMPRESA LICITANTE 
assinar e carimbar 



 

 
 

Sinapi – Composição de Encargos Sociais 

 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

 
CÓDIGO 

 
DESCRIÇÃO 

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO 

HORISTA 
% 

MENSALISTA 
% 

HORISTA 
% 

MENSALIDADE 
% 

  GRUPO A 

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

A7 Seguro Contra Acidentes De Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A TOTAL 16,80% 1,80% 36,80% 36,80% 

GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,11% Não incide 18,11% Não incide 

B2 Feriados 4,15% Não incide 4,15% Não incide 

B3 Auxílio – Enfermidade 0,89% 0,67% 0,89% 0,67% 

B4 13º SALÁRIO 10,98% 8,33% 10,98% 8,33% 

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06% 

B6 Faltas Justificadas  0,73% 0,56% 0,73% 0,56% 

B7 Faltas Justificadas Dias De Chuva 2,68% Não incide 2,68% Não incide 

B8 Auxílio Acidente De Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08% 

B9 Férias Gozadas 9,27% 7,03% 9,27% 7,03% 

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 

B TOTAL 47,02% 16,76% 47,02% 16,76% 

GRUPO C 

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,69% 4,32% 5,69% 4,32% 

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13% 0,10% 0,13% 0,10% 

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 4,47% 3,39% 4,47% 3,39% 

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,93% 2,98% 3,93% 2,98% 

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONADA 0,48% 0,36% 0,48% 0,36% 

C TOTAL 14,70% 11,15% 14,70% 11,15% 

GRUPO D 

D1 Reincidência De Grupo A Sobre Grupo B 7,90% 2,82% 17,30% 6,17% 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévia 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 
Aviso prévio indenizado 

0,48% 0,36% 0,50% 0,38% 

D TOTAL 8,38% 3,18% 17,80% 6,55% 

TOTAL(A+B+C+D) 86,90% 47,89% 116,32% 71,26% 

PARÁ                                                                                                                                                  DE 10/2020 A 09/2021 
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ANEXO VI – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da 
Constituição Federal 

 

 

 
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

(nome da empresa) , CNPJ n.º , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) , 

portador(a) da Carteira de Identidade nº      e do CPF Nº , DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, constante do Decreto 

N.º 4.358/02, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) (Localidade), de 

de 2022. 

 
(representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO IX – Modelos de declaração de elaboração independente de proposta 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

REF: Tomada de Preços Nº 001/2022/. 
 

O     Sr.,     portador     do     RG      nº , expedido em, CPF nº, como Representante constituído 
da Empresa, para fins do disposto no Edital de Tomada de Preços Nº 001/2022/, declara, sob as penas 
da Lei, em especial o art.299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

1 - A proposta apresentada para participar na Tomada de Preços Nº 001/2022/., foi elaborada de 
maneira independente pela empresa e que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
Tomada de Preços Nº 001/2022/., por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

2 - A intenção de a presentar a proposta para participar da Tomada de Preços Nº 001/2022/., não foi 
informada, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de 
Preços Nº xxxx/2021/. por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

3- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da Tomada de Preços Nº 001/2022/, quanto a participar ou não da 
referida licitação; 

 

4 – Que o conteúdo da proposta apresentada para a Tomada de Preços Nº 001/2022/, não será, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato da Tomada de Preços Nº 001/2022/, antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação; 

 

5 – Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços Nº 
001/2022/, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE antes da abertura oficial das 
propostas; 

 

6 – Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que de tem plenos poderes 
e informações para firmá-la. 

 

Local , de de 2022. 

Representante Legal do Licitante 
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ANEXO X - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação 

 

 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE SUA 

HABILITAÇÃO 

 

A empresa ............................................................ (razão social da empresa), inscrita no CNPJ sob 

nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a). . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nome do representante legal), . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., portador (a) da cédula de identidade RG nº ................................ do Estado do 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Estado emissor do documento) e inscrito(a) no CPF/MF sob nº . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . , DECLARA, sob as penas da lei ,que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua 

habilitação no processo licitatório da Tomada de Preço Nº 001/2022, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores 

 

 
Local e Data. 

 

(Nome do Representante) 
CPF nº do Representante 
RG nº do Representante 
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ANEXO XI – Minuta de Termo de Contrato 

 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº /2022 CONTRATO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE ALTAMIRA E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXX PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
SERVIÇO DE REFORMA PARA 
MANUTENÇÃO PREDIAL DE 16 
(DEZESSEIS) UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE (UBS) MUNICIPAIS E 
READEQUAÇÃO DO SETOR DE IMAGEM 
DO HOSPITAL GERAL DE ALTAMIRA – 
HGA. 
 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº XXXXXXX, sediada na xxxxxxxxxxxxx– Altamira 

– Pará, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo Sr. 

XXXXXXXXXXXXX – Secretário(a) Municipal de Saúde e do outro lado a empresa 

XXXXXXXXXXXXX inscrita no CNPJ nº XXXXXXXXXX com sede no endereço XXXXXXXXXX 

neste ato representado pelo senhor XXXXXXXXX portador de documento de identificação nº 

XXXXXXXXXX e CPF nº XXXXXXXXXXXX residente e domiciliado na 

XXXXXXXXXXXXXXXXX denominado como CONTRATADA, ajustam para as finalidades e sob as 

condições declaradas e reciprocamente aceitas o que segue: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

O objeto do presente Contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE 

REFORMA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE 16 (DEZESSEIS) UNIDADES 

BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) MUNICIPAIS E READEQUAÇÃO DO SETOR DE IMAGEM 

DO HOSPITAL GERAL DE ALTAMIRA – HGA, a ser executado nos moldes dos Projetos 

apresentados por ocasião da Tomada de Preços nº 001/2022. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: REGIME DE EXECUÇÃO 

A obra objeto deste CONTRATO será realizada na forma de menor preço, sob regime de empreitada por 

preço global. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR 

Pela execução do objeto deste CONTRATO, uma vez obedecidas às formalidades legais e contratuais, 

pertinentes, o Valor deste Contrato é de R$ XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX). 

 
CLÁUSULA QUARTA: DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E DA 
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CONTRATANTE. 

4.1. Das obrigações da CONTRATADA: 

4.1.1 A CONTRATADA será a única, integral e exclusiva responsável, em qualquer caso, por todos os 

danos e prejuízos de qualquer natureza que causar à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo, na execução do objeto deste CONTRATO, respondendo por si e por seus sucessores, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento por parte da 

CONTRATANTE. 

4.1.2. ACONTRATADA se obriga a manter, durante a execução deste CONTRATO, um representante 

formalmente credenciado junto à CONTRATANTE, para recepção de instruções desta, bem como, 

proporcionar à sua fiscalização toda a assistência e facilidades necessárias ao bom cumprimento de suas 

funções durante a execução contratual. 

4.1.3. ACONTRATADA é a responsável por todos os ônus tributários federais, estaduais e municipais, e 

obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, fiscal, securitária ou previdenciária, entendendo-se 

como ônus tributários o pagamento de impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições 

parafiscais, empréstimos compulsórios, tarifas e licenças (inclusive as ambientais) concedidas pelo Poder 

Público. 

4.1.4. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do CONTRATO, compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas e, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital 

de Tomada de Preços nº XXX/2022/. 

4.1.5. A CONTRATADA responde, subsidiariamente, pelos atos praticados pela(s) firma(s) 

subcontratada(s), relacionados com o objeto deste Contrato. 

4.1.6. À CONTRATADA caberá identificar com placa a obra, instalar canteiro de obras, em observância 

às especificações e condições contidas nos Anexos do Edital de Tomada de Preços nº XXX/2022/. 

4.1.7. A CONTRATADA deverá executar a obra com total observância às determinações das Normas 

Brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), das normas do Departamento Nacional 

de Infraestrutura de Transportes (DNIT), das normas que regulamentam as instalações e os serviços de 

energia elétrica, água e esgoto e telefonia e das leis que dispõem sobre segurança e medicina no trabalho. 

4.1.8. Compete a CONTRATADA, firmar, por sua conta, todos os contratos de seguros exigidos ou que 

venham a ser exigidos por lei e que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto deste Contrato. 

4.1.9. A CONTRATADA promoverá por sua conta a cobertura através de seguro, dos riscos a que se 

julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem, na execução do objeto deste Contrato, 

devendo reparar e indenizar danos de qualquer natureza causados à CONTRATANTE ou a terceiros, 

provenientes da ação ou omissão sua ou de seus prepostos, na execução das obras contratadas ou delas 

decorrentes. 

4.1.10. Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização da 

CONTRATANTE. 

4.1.11. Garantir acesso, a qualquer tempo, da fiscalização da CONTRATANTE à obra em questão. 

4.1.12. Cientificar, imediatamente, à fiscalização da CONTRATANTE de qualquer ocorrência anormal ou 

acidente que se verificar no canteiro de obras. 

4.1.13. Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições dos trabalhos, atendendo assim, as 

reclamações, exigências ou observações feitas pela fiscalização da CONTRATANTE e atender as medidas 

técnicas e administrativas por ela determinadas. 

4.1.14. A CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de assinatura do contrato, 

recebimento de autorização para o início da execução contratual, deverá apresentar o comprovante da 
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ART paga junto ao CREA. 

4.1.15. Fornecerá garantia mínima de 05 (cinco) anos para o perfeito funcionamento das instalações, 

contados a partir da aceitação provisória das obras, objeto deste Contrato. 

4.1.16. Ocorrendo evento motivador de paralisação da execução contratual, este deverá ser comunicado a 

CONTRATANTE, formalmente, em até 24h (vinte e quatro horas) de sua ocorrência, mediante oficio.  

4.1.17. Durante a execução das obras a CONTRATADA deverá observar o prescrito na Resolução 

CONAMA 307/2002, quanto ao gerenciamento de resíduos da construção civil. 

4.1.18. Manter seus empregados informados sobre as peculiaridades dos serviços a serem executados, 

orientando-os quanto à prevenção de incêndios e ao sigilo absoluto a respeito das condições físicas e 

dados técnicos, documentos e quaisquer elementos de informações produzidos no decorrer do contrato, 

sob pena de responsabilidade civil e criminal. 

4.1.19. Manter na obra o Livro Diário de Obras, onde serão anotadas as ocorrências diárias do canteiro, 

tais como, condições de tempo, efetivo de pessoal, etc., bem como as providências que estão sendo 

tomadas para a perfeita execução dos serviços. O Diário de obras deverá ter suas páginas numeradas e terá 

três vias, sendo uma da CONTRATADA, outra da CONTRATANTE, através de sua fiscalização, terá 

acesso irrestrito ao DIÁRIO DE OBRAS, utilizando-o para todas as comunicações, ordem de serviço, 

impugnação de materiais, em tudo o mais que se faça necessário para o perfeito andamento dos serviços. 

4.1.20. A contratada terá que providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas 

no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone e etc...), bem como agendar, junto aos órgãos 

federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos, vistorias com vistas à obtenção de 

licenças e regularização dos serviços e obras concluídas (habite-se, licença ambiental de operação e etc...); 

4.1.21. A contratada não deverá permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

4.1.22. A contratada deverá fornecer mensalmente, ou sempre que solicitada pela CONTRATANTE, os 

comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço-FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados utilizados na execução dos 

serviços; 

4.1.23. A contratada só poderá requerer aditivo com base na incompatibilidade, erros ou omissões dos 

projetos básicos e executivos, na forma do art.13, inciso II do Decreto Federal nº7983/2013. 

4.1.24. Os serviços de proteção provisórios, necessários à execução do objeto do Contrato, são de total 

responsabilidade da CONTRATADA, bem como as despesas provenientes do uso de equipamentos 

provisórios. 

4.1.25. A CONTRATADA obriga-se a manter os seguintes seguros, em companhia idônea, encaminhando 

cópia das apólices a Secretaria Municipal de Saúde: 

4.1.25.1. Risco de Responsabilidade Civil do Construtor; 

4.1.25.2. Contra Acidentes de Trabalho; e, 

4.1.25.3. Riscos diversos de acidentes físicos decorrentes da execução do objeto do contrato, além de 

outros exigidos pela legislação pertinente. 

4.1.26. Cumprir as normas regulamentares sobre a segurança, higiene e medicina do trabalho diligenciando 

para que seus empregados e os seus possíveis subcontratados trabalhem com Equipamento de Proteção 

Individual – EPI, tais como: capacetes, botas, luvas, capas, óculos, cintos e equipamentos adequados para 

cada tipo de serviço. A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE poderá paralisar os serviços 

enquanto tais empregados não estiverem protegidos. O ônus da paralisação correrá por conta da 



 

       

 

                                                                                                                                                                                                                            

______________________________________

______________________________________

____________________ 
 

 
 

 

Setor de Suprimentos e Serviços:Av. Acesso Dois, 530 Bairro Premem – Altamira, Pará  | altamiracpl@gmail.com 

Sede da Prefeitura: Rua Otaviano Santos nº. 2250, Bairro Sudam I, CEP. 68.371.288 – Altamira (PA)  

CONTRATADA, mantendo-se inalterados os prazos contratuais. 

4.1.27. As despesas não cobertas pelas respectivas apólices, inclusive as relativas aos empregados de 

subempreiteiras e/ou de subcontratas, bem como os bens de terceiros e/ou quaisquer outros danos 

causados por sinistros na obra ou por causa dela, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

4.1.28. Correrão, por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequências de: 

4.1.28.1. Sua negligência, imperícia, imprudência ou omissão; 

4.1.28.2. Infiltração de qualquer espécie ou natureza; 

4.1.28.3. Ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir ao objeto do contrato; 

4.1.28.4. Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros, 

na obra ou em decorrência dela. 

4.1.29. Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir os trabalhos a cargo da 

CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo máximo de 24 (vinte 

quatro) horas, contado a partir da notificação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, para dar 

início à reparação ou à reconstrução das partes atingidas. 

4.1.30. A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os trabalhos 

executados, materiais e equipamentos disponibilizados na obra, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por 

quaisquer perdas e danos que, eventualmente, venham a ocorrer. 

4.1.31. A CONTRATADA caberá a responsabilidade total pela execução do objeto do Contrato, bem 

como pelos serviços executados por terceiros sob sua administração, respondendo, ainda, pela perfeição, 

segurança e solidez dos serviços executados, até o prazo legal de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 

do Código Civil, bem como pelos danos causados aos prédios circunvizinhos, redes de infraestrutura, à via 

ou logradouro público, ou a terceiros, e também pela execução das medidas preventivas contra citados 

danos, em obediência rigorosa às exigências das autoridades competentes, dispositivos legais ou 

regulamentares, respondendo, ainda, por eventuais multas e acidentes ocasionados durante a execução dos 

serviços. 

4.1.32. A CONTRATADA é responsável pela conservação das obras e serviços executados, cabendo-lhe 

ainda a guarda e manutenção da obra até o Termo de Recebimento Definitivo, devendo demolir e refazer 

os serviços impugnados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, logo após o conhecimento 

dos mesmos, os quais lhe serão informados, via Diário de Obra e/ou fichas de recomendações, ficando 

por conta exclusiva da CONTRATADA as despesas decorrentes destas providências. 

4.1.33. Os materiais e equipamentos especificados estarão sempre sujeitos a exame de similaridade, desde 

que este seja formalmente aprovado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Caberá a 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE a decisão sobre eventuais pedidos pela CONTRATADA, de 

substituição de materiais por produtos similares, devendo esta, para tanto, recorrer a laboratórios 

especializados. 

4.1.34. Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam similaridade total ou equivalência se 

desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características técnicas. 

4.1.35. Na eventualidade de uma equivalência, a substituição se processará dentro da máxima similaridade 

possível. 

4.1.36. A decisão quanto à similaridade será da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, para cada caso 

efetivamente ocorrido. 

4.1.37. As consultas sobre similaridade serão efetuadas, em tempo oportuno, pela CONTRATADA, não 

se admitindo que o não atendimento imediato ao pedido seja justificativa ao não cumprimento dos prazos 

estabelecidos na documentação contratual. 
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4.1.38. A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

catálogos e amostras dos materiais e equipamentos passíveis de serem utilizados na obra, antes de sua 

efetiva aquisição. 

4.1.39. Fornecer amostras dos materiais aprovados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE que 

serão cuidadosamente conservadas no canteiro de obra, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar a 

verificação, a qualquer tempo, de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já 

empregados, e as descritas abaixo: 

4.1.40. O pedido e respectiva análise de aditivos contratuais não importarão na paralisação da obra, ou 

atraso no cronograma apresentado, salvo se gravemente impeditivos da continuação da obra por ser 

essenciais a etapa programada, conforme autorização escrita da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, estando ressalvando a possibilidade de continuar com a obra em relação a outras etapas não 

relacionadas ao aditivo contratual. 

4.2. Das obrigações da CONTRATANTE: 

4.2.1. Providenciar, por si ou por meio de empresa contratada, a medição da execução da obra, de acordo 

com o cronograma físico-financeiro, para fins de faturamento; 

4.2.2. Pagar o valor ajustado no contrato; 

4.2.3. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra; 

4.2.4. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo representante técnico ao 

responsável técnico da CONTRATADA; 

4.2.5. Acompanhar o andamento da obra por intermédio da Fiscal que para tanto que for formalmente 

designada; 

4.2.6. Autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execução, 

mediante orçamento detalhado e previamente submetido ao representante técnico desde que aprovado 

pela Administração, e que tenha comprovada a necessidade dos serviços; 

4.2.7. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas 

pelo representante técnico cujos serviços estejam em desacordo com as especificações constantes deste 

Edital; 

4.2.8. Solicitar que seja refeito o serviço recusado; 

4.2.9. Atestar as faturas correspondentes e acompanhar o serviço por intermédio do(s) representante(s) 

técnico(s). 

 
CLÁUSULA QUINTA DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTO 

5.1. Conforme proposta comercial apresentada pela Contratada na Tomada de Preços nº XX/2022/, 

sendo os correspondentes pagamentos efetuados pela SECRETARIA DE FINANÇAS, mediante 

crédito em conta corrente da Contratada, mediante a comprovação da execução dos serviços constantes 

na Cláusula Primeira, devendo ser emitida a Nota Fiscal/ Fatura correspondente, expedida de acordo 

com a legislação fiscal vigente, contendo a descriminação dos objetos fornecidos. Não havendo documentos 

a regularizar ou entregar, o pagamento será processado no prazo de até 30 (trinta) dias do mês 

subsequente à data do protocolo da Fatura/Nota Fiscal. Havendo documentação irregular, o prazo de 

30 (trinta) dias para o pagamento somente contará, após a regularização por parte da empresa. 

5.2. As medições serão efetuadas em campo, na unidade dos serviços efetivamente executados e aceitos 

pela FISCALIZAÇÃO, de acordo com a descrição da Planilha de Orçamento Analítico. 

5.3. O pagamento será feito de acordo com o preço constante na Planilha de Orçamento Analítico, que é a 

compensação integral para execução dos serviços, que inclui material, mão de obra, encargos sociais, 
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ferramentas, transportes, lucro, e tudo mais necessário para execução das obras. 

5.4. Visando o atendimento da Lei nº 12.349, de 15/12/2010, que alterou o art. 3º da Lei nº 8.666/93, 

introduzindo o desenvolvimento nacional sustentável como objetivo das contratações públicas, 

esclarecemos que o pagamento das medições só será efetuado após a CONTRATADA apresentar cópia 

das Licenças Ambientais vigentes das empresas responsáveis pelo  fornecimento de materiais de 

construção civil; comprovante de destinação dos resíduos sólidos de construção civil, bem como a Licença 

Ambiental da empresa contratada para coleta dos resíduos; comprovante de destinação dos efluentes 

domésticos gerados na fase de construção. 

5.5. Os correspondentes pagamentos efetuados pela Secretaria Municipal de Finanças, mediante crédito 

em conta corrente da Contratada, Banco XXXXXXXXXX Agencia nº XXXXXXXXXXXX e Conta 

Corrente nº XXXXXXXXXXXX. 

5.6. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE à CONTRATADA mediante medição dos 

serviços efetivamente executados em cada etapa do CONTRATO, acompanhada de relatório fotográfico 

correspondente, conforme preços unitários pactuados que integram a Proposta Comercial – ANEXO II e 

no valor das parcelas previstas conforme o cronograma físico-financeiro, no 30º (trigésimo) dia corrido a 

contar da data final do período de adimplemento de cada etapa da obrigação, mediante crédito em conta 

corrente da CONTRATADA, desde que obedecidas as formalidades contratuais e legais pertinentes, 

inclusive a comprovação da retenção prevista no artigo 31 da Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

5.7. O preço fixado no "caput" da cláusula terceira será fixo e irreajustável, salvo se houver prorrogação 

de vigência do prazo contratual, após devida apuração de responsabilidade da parte que deu causa ao 

atraso na obra, apresentação de novo cronograma de execução e justificativas razoáveis. Na hipótese de o 

prazo de execução da obra exceder 12 (doze) meses, contado da data da ordem de início dos serviços, por 

motivos alheios à vontade da CONTRATADA, tais como, alteração do cronograma físico- financeiro, por 

interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ou por fato superveniente resultante de caso 

fortuito ou força maior, o valor remanescente, ainda não pago, poderá ser reajustado de acordo com o 

disposto nas Leis nº 9.069, de 29/06/1995, e nº 10.192, de 14/02/2001, utilizando–se a variação do 

Índice Nacional da Construção Civil 

– INCC da Fundação Getúlio Vargas – FGV, ocorrida no período respectivo, mediante solicitação 

expressa. 

5.8. Caso venha a ocorrer o aditamento do CONTRATO, na forma prevista no § 1º do art. 65 da Lei nº 

8.666/93, os acréscimos de quantidades serão remunerados, tendo como base, o menor preço unitário 

apurado na Proposta da CONTRATADA. 

5.9. Em caso da necessidade de aditivar itens novos constantes dos catálogos EMOP, SINAPI, SEOP, 

SBC, SCO e PINI, serão utilizados os menores custos unitários, acrescidos do BDI adotado pela 

contratada nesta licitação. Caso esses itens novos não estejam previstos nos referidos catálogos, serão 

realizadas, pela CONTRATADA, cotações de preços com no mínimo 03 (três) empresas especializadas, 

devidamente comprovadas através de documentos pertinentes, quando então serão praticados, com a 

devida autorização da Fiscalização da CONTRATANTE, os menores preços unitários apurados nessa 

pesquisa. 

5.10. No caso de acréscimo de serviços que implique em aumento de custos indiretos de administração 

local da obra, este aumento deverá ser detalhadamente justificado pela CONTRATADA na elaboração do 

termo aditivo, devendo-se manter, no máximo, o mesmo percentual dos custos de administração local em 

relação ao total dos custos diretos inicialmente contratados. 

5.11. O pagamento da última medição somente se dará após a apresentação do comprovante de HABITE- 
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SE e das ligações definitivas de esgoto, água e energia elétrica. 

 
CLÁUSULA SEXTA: DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

A presente despesa, no valor global de R$ XXXXXXX (XXXXXXXXXXXX), correrá à conta da 

Dotação Orçamentária  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

7.1. O prazo de execução da obra será de 04 (quatro) meses, que começará a fluir a partir da data 

estipulada na correspondente Ordem de Serviços, a ser emitido pela CONTRATANTE através da 

Fiscalização/Secretaria Municipal de Saúde; 

7.2. O prazo vertente poderá ser prorrogado, mantidas as demais cláusulas deste CONTRATO e 

assegurada à manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos 

elencados no § 1º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente autuado em processo. 

7.3. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pela autoridade 

competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser 

desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também autorizado 

pela Administração. 

 
CLÁUSULA OITAVA: DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA 

8.1. Por ocasião do recebimento da obra, todas as instalações deverão estar funcionando perfeitamente e 

com a autorização dos órgãos competentes, bem como da Prefeitura Municipal. Será procedida cuidadosa 

verificação por parte da FISCALIZAÇÃO das perfeitas condições de todas as instalações elétricas, 

telefônicas, de abastecimento de água, rede de esgotos, rede de drenagem e demais outros aspectos da 

infraestrutura do local. 

8.2. Deverão ser demolidas todas as instalações provisórias utilizadas na execução da obra. 

 
CLÁUSULA NONA: DA GARANTIA 

9.1. A CONTRATADA, em conformidade com o disposto no Edital de Tomada de Preços nº 

xx/2021/ e de acordo com o que dispõe o Art. 56, §1º da Lei nº 8.666/93, prestará garantia 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do presente instrumento, no valor de R$ 

XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX), como segurança do fiel depositário, completo e perfeito 

cumprimento das obrigações assumidas entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE. 

9.2. A garantia poderá ser apresentada em uma das seguintes modalidades: 

I –Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

II –Seguro-Garantia; 

III –Fiança Bancária. 

9.3. No caso de fiança bancária, deverá ser usado o modelo apresentado no ANEXO X do Edital da 

Tomada de Preços nº xxx/2022/. 

9.4. No caso de título da dívida pública será exigido da CONTRATADA laudo técnico, expedido por 

perito oficial, que comprove a sua autenticidade e documento emitido por instituição oficial, que declare a 

sua cotação atual. 

9.5. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada, após a execução do contrato ou quando da 

sua rescisão amigável, caso não haja qualquer restrição e somente após requerimento formal da contratada, 

dirigido ao Superintendente do Sistema Penitenciário. 
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9.6. Não será aceito a apresentação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente 

decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multa e obrigações trabalhistas, 

previdenciárias ou sociais; 

9.7. Tratando-se de caução em dinheiro deverá ser depositada em conta bancária da Prefeitura 

Municipal de Altamira, Conta Corrente nº XXXXX Agência XXXX indicando no formulário de 

depósito a razão social do licitante e, posteriormente, apresentar o referido comprovante ao setor de 

contratos e financeiro. 

9.8. Caso a opção seja para utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 

formaescritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 

pelo banco central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda; 

9.9. Se prestado na forma de fiança bancária ou seguro garantia, a garantia deverá ter validade a vigência 

do contato; 

9.10. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá contar expressa renúncia do 

fiador aos benefícios do artigo 827 do código civil; 

9.11. Caso o valor da garantia seja utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE, para 

compensação de prejuízos causados no decorrer da execução contratual por conduta da CONTRATADA, 

esta deverá proceder a respectiva reposição no prazo de 30(trinta) dias úteis contados da data em que tiver 

sido notificada; 

9.12. Caso haja alteração no valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 

readequada ou renovada nas mesmas condições, no prazo de 7(sete) dias úteis; 

9.13. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da 

CONTRATADA, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída, deduzidos eventuais valores 

devidos à CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

10.1 O presente contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, nos temos do artigo 65 da Lei 

8.666/93 e demais alterações. 

10.2. em caso de alteração, a CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e 

mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, facultada a supressão além desse 

limite por acordo entre as partes, conforme dispõem os §§ 1º e 2º do artigo 65, da Lei nº 8.666/1993. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O período de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado por menores, maiores, ou iguais e sucessivos períodos, nos temos do §§ 1º e 2º do artigo 57 da 

Lei Nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DAS PENALIDADES 

12.1. Sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei civil, as penalidades são as 

previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais disposições 

legais e complementares vigentes, em especial as seguintes sanções: 

12.1.1 quaisquer valores monetários oriundos de inexecução total ou parcial do objeto da presente licitante 

poderão ser protestados juntos às serventes extrajudiciais de protesto de títulos, acrescidos de 20% (vinte 
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por cento) a título de honorário advocatícios, incidentes sobre o total da dívida, valor este que será 

demonstrado por mero cálculo aritmético quando das apresentação do título a protesto; 

12.1.2. Os contratados, quando de sua anuência/participação nesta licitação, já declararam ser a dívida 

oriunda do inadimplemento parcial ou total do objeto do certame liquida certa e exigível. 

a) Advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante contrarrecibo do 

representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa 

licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da administração; 

b) Multa moratória no percentual correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso no 

descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor do contrato, até a data do efetivo 

adimplemento, observado o limite de 15 (quinze) dias corridos. 

c) A multa moratória será aplicada a partir do 1º dia útil da inadimplência, contado da data definida para o 

regular cumprimento da obrigação. 

d) Mediante protesto junto aos cartórios de protesto de títulos, obedecido o prescrito no item b.4 porque 

liquida, certa e exigível; 

e) Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução; 

f) Suspensão do direito de participar em licitações ou firmar contratos com a contratante, ou com 

qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

g) 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 deverá ser concedida sempre que a CONTRATADA 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no subitem anterior. 

h) As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial do Estado e da União, sem 

prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 

f) A sanção estabelecida na alínea “g” é de competência exclusiva do Secretário de Estado de 

Administração, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 

abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

g) Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 

CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração 

ou quando for o caso, cobrada judicialmente. 

h) As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 

i) As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente moratório e, 

consequentemente, o pagamento delas não exime a EMPRESA CONTRATADA de reparação de 

eventuais perdas e danos, que do seu ato venham acarretar. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:DA RESCISÃO 

a) Aplica-se ao presente Contrato, no que for cabível, a disposição constante dos artigos 77 a 80 da Lei 

Federal n. 8.666/93. 

b) O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora assumidas, sujeitará a Contratada 

às sanções previstas na Lei nº 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 

c) A inexecução do contrato, total ou parcialmente, por prazo superior a 24 horas, ensejará sua rescisão 

automática, conforme Art. 77 da Lei 8.666/93 

d) Sendo, porém, formalmente justificada a inexecução, a contratante, após análise das razões invocadas 

pelos contratados, rescindirá o contrato se entendê-las impertinentes ou manterá sua vigência, caso 
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entenda fundadas as razões apresentadas pelo contratado. 

e) A Contratante poderá rescindir administrativamente o presente instrumento, sem que caiba à 

Contratada direito a qualquer indenização e sem o prejuízo das penalidades pertinentes, nas hipóteses 

previstas no art. 78, da Lei nº 8.666/93, bem como nos casos elencados abaixo: 

f) A Contratante poderá considerar resilido o Contrato, de pleno direito, independentemente de aviso, 

interpretação ou notificação judicial ou extrajudicial, sem que, por isso, seja obrigado a suportar ônus de 

indenização, multa ou pagamento extra, a qualquer titulo, se a Contratada: 

f.1) Deixar de executar o Contrato, nos prazos estipulados, ou infringir qualquer disposição contratada. 

f.2) Tiver decretada sua falência, dissolver-se ou extinguir-se. 

f.3) Recusar-se a receber ou executar qualquer solicitação ou instrução para melhor execução do Contrato. 

f.4) Atrasar, injustificadamente, a execução do Contrato. 

f.5) Cometer faltas ou atrasos injustificados durante a execução do Contrato. 

f.6) Promover a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 

a execução do Contrato. 

g) A rescisão deste Contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos 

prejuízos causados ao Contratante. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – QUARTA RECONHECIMENTO DE DIREITOS 

A Contratada declara conhecer e aceitar as prerrogativas conferidas a Contratante pela Lei Federal nº 

8.666/93, nos casos de rescisão administrativa prevista no art. 77, do mesmo dispositivo legal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AS PARTES 

CONTRATANTES 

Declaram sujeitarem-se às cláusulas e condições deste CONTRATO, as regulamentações aplicáveis à 

espécie e, em especial a Lei Federal Nº 8.666/93, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria 

geral do Contrato e as disposições de Direito Privado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO AO EDITAL 

O presente Contrato vincula-se ao Edital de Tomada de Preços nº XXXXX, todos os seus Anexos, e à 

proposta da Contratada. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

a) Conforme artigo 67, da Lei No 8.666/93, o serviço contratado será objeto de acompanhamento, 

controle, fiscalização e avaliação por representante da Contratante, na qualidade de Fiscal do Contrato, 

com atribuições específicas, especialmente designado para tal fim e, aceitas pela Contratada. 

b) A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, a sua ocorrência, não implica co- 

responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos. 

c) Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato e que, legais ou julgadas 

procedentes, deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus para a Contratante. 

d) O Objeto ora contratado será acompanhado e fiscalizado pelo servidor , nomeado através 

de Portaria. 

d.1) O fiscal deste Contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: expedir ordens de entrega, 

proceder o acompanhamento e fiscalização do fornecimento do objeto quanto a qualidade desejada; 
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comunicar sobre o descumprimento do contrato, mediar os procedimentos necessários ao seu correto 

cumprimento; solicitar a administração a aplicabilidade de penalidades por descumprimento de cláusula 

contratual; recusar bens que estejam fora de especificação e quantidades constantes deste contrato e 

solicitar a sua substituição; solicitar à contratada e seu preposto todas as providências necessárias ao bom 

fornecimento do objeto contratado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 

8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na 

Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA PUBLICAÇÃO 

Obriga-se a CONTRATANTE a publicar no Diário Oficial do Estado e Nacional, às suas expensas, o 

extrato do presente CONTRATO, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei Nº 8.666/93 e suas 

alterações a contar da sua assinatura, para dar-lhe a devida eficácia. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Altamira do Estado do Pará para dirimir quaisquer dúvidas relativas 

ao presente CONTRATO, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

Por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente CONTRATO em 02 (duas) vias de igual 

teor e de mesma forma para que produzam os efeitos legais. 

 
ALTAMIRA/PA, de de 2021. 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONTRATANTE 

 

RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 

CONTRATADA 

 
Representante Legal 

Testemunhas: 

1 – 
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