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04/10/2017DATA :

BDI : 28,35%

87,51%L.S. Hora:

L.S. Mês: 49,69%

OBRA: Reforma do Prédio Sede da Promotoria de Humaitá

CLIENTE: Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas

UNIDADES: 198.91m²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 592,34

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2017/12 02/2018

SBC 2018/01 - Manaus 01/2018

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 03/2017

SICRO 2017/01 04/2017

SINAPI 2018/02 COM DESONERAÇÃO 03/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de
evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de
trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na
mesma tomada de corrente.
As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados, especificados e fornecidos pela
CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execução de construção, observadas as especificações
estabelecidas.
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e
estarem de acordo com as especificações.
A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informações, por escrito, dos locais de
origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificações serão
providenciados pela CONTRATADA, sem ônus para o MPE/AM.
A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO amostras dos materiais a serem empregados
e, cada lote ou partida de material será confrontado com a respectiva amostra, previamente aprovada pela
FISCALIZAÇÃO. Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA, as amostras serão
conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de
sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados.
Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro de obras. Caberá à
CONTRATADA prover a obra de toda a segurança necessária aos seus funcionários, que sejam no tocante à
Proteção Individual e Coletiva, por meio do uso dos EPI´s/EPC, como também na eliminação das condições
inseguras com instalações apropriadas para execução dos serviços. Além disso, também fica a cargo da
CONTRATADA a responsabilidade sobre as condições de higiene no canteiro de obra conforme as Normas
Regulamentadoras estabelecem.
A proteção individual e coletiva constitui condição básica para início de qualquer obra, portanto será obrigatório a
todos os funcionários da CONTRATADA o uso de botas, capacetes, uniformes, luvas, crachás de identificação e
outros equipamentos de segurança pertinentes à atividade desenvolvida conforme indicado nas Normas
Regulamentadoras.

1.1. 93565 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
O Engenheiro, deverá acompanhar a execução dos serviços e o cronograma da obra diariamente estando presente,
no mínimo, 6 (seis) horas por dia.

II) PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
O Engenheiro acompanhará e supervisionará todas as equipes de serviços. Ele será responsável pelo controle de
pessoal e materiais necessários a realização de cada serviço.

III) APLICAÇÃO:
Durante toda a execução do contrato

1.2. MPAM - 002 - Taxas e Emolumentos (un)

I) CONTEÚDO DO SERVIÇO:
Todas as taxas e licenças serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA e deverá ser feito dentro das
especificações da Lei.

3. DEMOLIÇÕES

Considera-se “DEMOLIÇÃO” o ato de desfazer qualquer serviço existente, cujos materiais empregados não tenham
condições de reaproveitamento, resultando daí entulho, de obra, que poderá ser removido ou não, logo após a
demolição, para os locais que a fiscalização autorizar.
Considera-se “RETIRADA” o ato de desfazer cuidadosamente qualquer serviço existente, tendo em vista o
reaproveitamento dos materiais, os quais serão selecionados e guardados em local conveniente, constituindo
propriedade do cliente a que pertença a obra.
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