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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 

Estado do Espirito Santo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETO  

1.1 adequação das calçadas de acessibilidade das escolas EMEF Pedro Balbino de 

Menezes e da EMEF Álvaro Marques de Oliveira.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 A necessidade de correção das calçadas se dá por: 

2.1.1 A Acessibilidade dentro do ambiente escolar é necessária em atendimento as 

exigências da NBR 9050 dos padrões de acessibilidade; 

2.1.2 As calçadas das escolas citadas se encontram em alturas irregulares conforme 

pode ser visto no anexo 02, (Relatório fotográfico), o que prejudica a transição dos 

alunos dentro da escola, podendo ocasionar risco de acidentes; 

 

3 - DOCUMENTOS TÉCNICOS 

Os documentos técnicos anexos, tais como: 

 ANEXO 01 - PROJETO DE DETALHAMENTO DAS RAMPAS; 

 ANEXO 02 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO; 

 ANEXO 03 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 

 ANEXO 04 - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO; 

 ANEXO 05 – MEMORIAL DESCRITIVO; 

 

 

Seguem, disponibilizados pelo departamento de Engenharia pertencente a esta 

Secretaria, quaisquer alterações devem ser comunicadas ao fiscal responsável 

desta municipalidade.  
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4- EXECUÇÃO 

Caberá à Contratada, execução das tampas e calçadas conforme ANEXO 01, com 

nível máximo de detalhamento possível de todas as suas etapas. Para tanto, 

deverão ser levados em consideração os elementos técnicos fornecidos no projeto. 

Deverão ser elaborados plano de execução do objeto, cuidados com sinalização no 

local, concomitante com a execução dos serviços, procurando minimizar o possível 

transtorno causado aos alunos, ao transito no local em decorrência das obras. 

Deverão ser seguidas as concepções adotadas no projeto, bem como as diretrizes 

preconizadas pelo Município. 

A execução deverá respeitar uma metodologia, previamente elaborada pela 

contratada, priorizando: 

A. Segurança; 

B. Utilização do menor espaço possível das áreas; 

C. Menor tempo possível para realização dos serviços; 

D. Sustentabilidade; 

E. Carga, transporte e destino final aos resíduos gerados de forma adequados; 

A obra deverá ser atacada, em tantas frentes de serviços quanto necessário, a fim 

de que todo o solicitado através de ordem de fornecimento expedito por esta 

secretaria seja concluído no prazo programado. 

Durante a execução da obra a contratada deve levar em consideração os seguintes 

aspectos: qualidade dos serviços, inclusive obediência ao projeto e aos dispositivos 

contratuais, cumprimento de prazos, metas contratuais e cronograma físico-

financeiro, proteção ao meio ambiente, solução de problemas surgidos, com 

anuência do Município, execução de ensaios e caso necessário elaboração de 

projetos auxiliares. 
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5–MEMORIAL DESCRITIVO 

5.1 ANEXO 05 

 

6–LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO 

EMEF Álvaro Marques - Rua Goiabeiras, SN,  Salvador, Sooretama-ES. 

EMEF Pedro Balbino de Menezes - Rua Henrique Alves Paixão, 1001, Centro, 

Sooretama-ES. 

7- FISCALIZAÇÃO 

Os serviços serão fiscalizados pela Secretaria Municipal de Obras. Todo o serviço só 

será fiscalizado por servidor da Prefeitura Municipal de Sooretama, devidamente 

designados para este fim, com autoridade para exercer em nome da Prefeitura toda 

e qualquer ação de orientação e controle. 

A Fiscalização poderá determinar, a ônus da contratada a substituição dos 

equipamentos, serviços e materiais julgados deficientes ou não conformes com as 

especificações definidas no projeto, cabendo à contratada providenciar a troca dos 

mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização, sem direito à extensão do 

prazo final de execução dos serviços. A contratada só poderá iniciar a obra após 

assinatura do respectivo Contrato. 

Compete à fiscalização da obra pela equipe designada pela Prefeitura, entre outras 

atribuições: 

A. Verificar a conformidade da execução dos serviços com o especificado em 

plantas e planilhas orçamentárias, bem como, adequação dos procedimentos 

e materiais empregados à qualidade desejada para os serviços; 

B. Ordenar a contratada a corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços 

executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações; 
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C. Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as ocorrências que 

impliquem em multas a serem aplicadas a contratada. 

A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades 

contratuais. Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações 

constantes no Projeto, será sempre consultada a Fiscalização, sendo desta o 

parecer definitivo. A decisão tomada pela Fiscalização deverá ser comunicada à 

contratada obrigatoriamente de forma escrita e oficial. 

 

 

8 -DAS DESPESAS: 

 

Todas as despesas, diretas ou indiretas, realizadas pela contratada, referente à 

execução dos serviços contratados, operação dos sistemas, EPIS, equipamentos e 

outros ônus decorrentes das normas de segurança do trabalho, serão de exclusiva 

responsabilidade da interessada, não cabendo à Administração Municipal qualquer 

ônus financeiro. 

 

9 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A aceitabilidade da obra está condicionada à correta execução do projeto, ao 

acompanhamento e atestado dos serviços pela fiscalização e determinações 

devidamente interpretados caracterizando a qualidade do serviço executado e aos 

requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT e do Município. 

As medições serão feitas de acordo com o cronograma financeiro. O Município 

pagará apenas pelos serviços contratados e executados, o preço integrante da 

proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de 

imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os preços por solução 

globalizada incluam a sinalização provisória, todos os insumos e transportes, bem 
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como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e bonificações, de acordo com as 

condições previstas nas especificações e nas normas indicadas no Edital e mais 

documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos 

contratados e executados. Obedecido ao cronograma físico-financeiro apresentado, 

será procedida a medição dos serviços. Emitido o atestado de conformidade, a 

Contratada deverá apresentar as notas fiscais correspondentes à medição. 

O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela 

Contratada, da regularidade fiscal, nos termos do Edital. Sendo constatada qualquer 

irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada, esta será formalmente 

comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e 

comprovação de regularidade. 

Caberá à empresa contratada informar à fiscalização sobre o andamento dos 

serviços bem como término dos mesmos para efeito de supervisão e consequente 

elaboração da medição. Todo serviço executado bem como medido, deverá ser 

evidenciado com fotos. 

A empresa Contratada, para efeito de recebimento dos serviços deverá apresentar 

protocolizar a(s) Nota(s) Fiscal(s) decorrente dos boletins de medição junto ao 

protocolo geral da Prefeitura, juntando todos os documentos constantes do checklist 

anexo ao contrato. 

O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após as medições, na melhor forma 

identificada pelo setor financeiro desta municipalidade, após a apresentação dos 

seguintes documentos: 

 Nota Fiscal/Fatura de serviços discriminativo, em via única, devidamente 

atestado pela Secretaria requisitante, assim como pelo fiscal do contrato; 

 Certidão Negativa de Débito; 

 Certificado de Regularidade do FGTS; 
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 No caso de serviços, obras e/ou locações, Boletim de Medição atestado pela 

Secretaria requisitante juntamente com o fiscal do contrato. 

 Relatório de Fiscalização. 

 Relatório Fotográfico, e demais itens caso solicitado em edital. 

 

10 - ATUALIZAÇÃO E REAJUSTES DE PREÇOS 

Os preços seguirão o estabelecido em contrato, os serviços não serão reajustados, 

caso necessário será informado por esta secretaria de forma escrita e oficial. 

 

11 - VALORES ESTIMADOS 

Conforme Planilha Básica Orçamentária, o valor estimado para o referido contrato é 

de R$ 146.053,12 (Cento e quarenta e seis mil e cinquenta e três reais e doze 

centavos). Conforme planilha orçamentária ANEXO 03. 

 

11 - PRAZOS DO CONTRATO 

O prazo do contrato será de 180 dias. 

 

Sooretama, 26 de Outubro de 2017. 

 

RICHARD PINHEIRO VIEIRA 

Secretário Municipal de Obras 

Decreto 663/2017 em 30/06/2017 


