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Figura 1 - IMAGEM ILUSTRATITVA 3D 

 

FONTE: Autoral, 2018. 
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1.0  INTRODUÇÃO 
 

Este Projeto Básico visa orientar a contratação sob o regime de empreitada 

por preço global de empresa de engenharia especializada na execução de obras 

de construção civil, com fornecimento de mão de obra capacitada e material de 

primeira qualidade. 

 

Estabelece também normas gerais e específicas, métodos de trabalhos e 

padrões de conduta para a obra descrita abaixo no item OBJETO e deve ser 

considerado como complementar aos demais documentos contratuais. 

 

2.0  JUSTIFICATIVAS 
 

A escola Estadual De Ensino Médio Maria José Santana, localizada na zona 

urbana do munícipio de Anapu-PA, a mesma atende cerca de 849 (Oitocentos e 

quarenta e nove) alunos distribuídos entre turno matutino, vespertino e noturno, 

com faixa etária a partir de 13 anos. 

O projeto prevê a melhoria do ambiente escolar que possui 1.980,5 m² (uns mil 

novecentos e oitenta metros quadrados) de área construída e 7.200 m² (sete mil e 

duzentos metros quadrados) de terreno.  

A escola reforma e ampliação da escola beneficiará a população local e as vilas 

das zonas rurais, formando pessoas e servindo como base para o ensino superior 

e o mercado de trabalho, desenvolvendo assim o âmbito sócio econômico do 

município. 

A oferta atual de matrículas na educação profissional técnica de nível médio 

no Brasil, ainda é bastante tímida, representando pouco mais de 10% das 

matrículas ocorridas no ensino médio. No estado do Pará, este percentual é ainda 

menor, representado menos de 1%. (Percentuais calculados a partir de dados do 

Censo Escolar/INEP). 

Assim, tendo em vista a baixa oferta de matrículas nos cursos técnicos e o fato 

de a realidade socioeconômica nacional e dos estados brasileiros encontrarem-se 

em franco processo de desenvolvimento, faz-se necessário instituir e/ou 

implementar políticas públicas no sentido de promover a expansão da oferta desta 
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modalidade de educação. Tal expansão se justifica, entre outras coisas, pela 

necessidade de adequação da escola as necessidades do município.  

Atualmente, o município de Anapu, com cerca de 11.895,296 km². A população 

residente, de acordo com a estimativa do IBGE em 2010, era de 20.543 habitantes 

residentes na cidade Anapu/PA, com uma representação política em 17.468 

eleitores em 2016, e uma taxa média anual de crescimento na casa de 5%. 

Desta feita, com a reforma e ampliação, a escola poderá expandir suas ações 

pedagógicas, atendendo, mais e melhor, potencializando a qualidade da educação 

no município.  

 
3.0 OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada em construção civil para REFORMA E 

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA, no município de 

Anapu/PA, com fornecimento de mão de obra capacitada e material de primeira 

qualidade. 

4.0  DA OBRA 
 

A obra (objeto deste termo) será executada pela LICITANTE VENCEDORA 

obedecendo às normas legais e regulares pertinentes e de acordo com este 

Projeto Básico, também de acordo com os projetos de engenharia, memoriais 

descritivos, especificações técnicas e de seus complementos. Fica claro que os 

projetos e os demais documentos anexos a este projeto básico se 

complementam entre si. 

 
Projetos de engenharia: 

- Projeto Arquitetônico; 

- Projeto de Fundações; 

- Projeto de Estrutura em Concreto Armado; 

- Projeto Hidráulico; 

- Projeto Sanitário; 

- Projeto de Águas Pluviais; 
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- Projeto de Combate à Incêndio; 

- Projeto Elétrico; 

- Projeto de SPDA; 

- Projeto de Climatização. 

 
OBSERVAÇÃO: Tudo a ser edificado deverá seguir as Normas (NBRs, Plano Diretor do 

Município de Anapu-PA, CREA, CAU, CONFEA, INMETRO). 

Quaisquer modificações em projetos constantes deste edital ou em 

condições de novas técnicas de construções que, por ventura, se fizerem 

necessárias às execuções, fica a empresa ganhadora da licitação com a 

obrigação de apresentar novos projetos (projetos “as built”) constando as 

modificações que se fizerem necessárias. Esta obrigação cabe para todos os 

projetos relacionados às etapas da obra. 

 

5.0  ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA 

 

O valor de referência é de R$ 3.009.311,06 (Três milhões, nove mil trezentos e 

onze reais e seis centavos) e foi elaborado predominantemente com base na tabela 

de preços apresentados pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil (SINAPI) de JANEIRO de 2018 e SEDOP de Setembro de 2017. 

 

ANAPU-PA, 07 de Maio de 2018. 
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