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ED I T A L 

 

PROC. ADM. N° 053/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº3/2022-00001 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 

 

 

Torna-se público que o Município de SANTA MARIA DO PARÁ através da 

PREFEITURA MUNICIPAL, sediado Av. Santa Maria, 001 – Centro, Praça da Matriz 

– CEP: 68738-000 – Santa Maria do Pará/PA, realizará licitação, na modalidade 

CONCORRÊNCIA, do tipo menor preço global, sob a forma de execução indireta, no 

regime de empreitada por preço unitário, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias vigente, do Decreto n° Federal n ° 7.892/2013 e, ainda, de acordo com as 

condições estabelecidas neste Edital.  

 

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES 

CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:  

1.1.  Até às 08:00 horas, do dia 31 de agosto de 2022, no endereço Av. Santa Maria, 001 

– Centro, Praça da Matriz – CEP: 68738-000 Santa Maria do Pará/PA, na sala da 

Comissão Permanente de Licitação de SANTA MARIA DO PARÁ/PA, para entrega dos 

Envelopes n° 01, com os documentos de habilitação, e n. 02, com a proposta, além das 

declarações complementares. 

 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 
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2.1.  Às 09:00 horas do dia 31 de agosto de 2022, na Av. Santa Maria, 001 – Centro, 

Praça da Matriz – CEP: 68738-000-Santa Maria do Pará/PA, na sala da Comissão 

Permanente de Licitação de SANTA MARIA DO PARÁ/PA, terá início a sessão pública, 

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

contendo a documentação de habilitação e a realização de consulta “on-line” ao SICAF. 

 

2.2. 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 envelopes contendo a 

habilitação e propostas, além das declarações complementares, com antecedência mínima de 

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

2.2.1. A autenticação de documentos pela Comissão Permanente de Licitação do município 

de SANTA MARIA DO PARÁ/PA, deverá ser agendada pelo e-mail: cplsntm@gmail.com. 

 

2.3. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos 

envelopes referentes a esta CONCORRÊNCIA realizar-se-ão no primeiro dia útil de 

funcionamento que se seguir no mesmo horário e local, salvo por motivo de força maior, ou 

qualquer outro fato imprevisível, quando então será dada ampla divulgação da nova data. 

 

3. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta 

CONCORRÊNCIA, com respeito a: 

3.1 - recebimento dos envelopes Documentação e Proposta; 

3.2 - abertura dos envelopes Documentação e verificação da situação da licitante; 

3.3 - abertura dos envelopes Proposta das licitantes habilitadas. 
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3.4.  As decisões da Comissão de Licitação serão comunicadas mediante publicação, pelo 

menos por 01 (um) dia, salvo com referência àquelas que puderem ser comunicadas 

diretamente, mediante ofício, aos representantes legais das licitantes, principalmente, quanto 

a: 

3.5 - habilitação ou inabilitação da licitante; 

3.6 - julgamento das propostas; 

3.7 - resultado de recurso porventura interposto; 

3.8 - resultado de julgamento desta CONCORRÊNCIA. 

 

4. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do Edital e de outros 

assuntos relacionados a presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas 

em participar do certame, de preferência, até o 3º (terceiro) dia útil que anteceder a data 

estabelecida no preâmbulo deste Instrumento Convocatório para a reunião de recebimento e 

abertura dos envelopes Documentação e Proposta. 

 

5. A resposta da Comissão de Licitação ao pedido de esclarecimento formulado será 

divulgada mediante publicação, salvo com referência àquelas que puderem ser comunicadas 

diretamente, mediante ofício, aos representantes legais das licitantes. 

 

6. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

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

licitatório deverão estar devidamente representados por: 

6.2. 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 
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em exercício; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para 

exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

6.2.1. 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; 

6.3. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa 

licitante. 

 

DO OBJETO 

7.  A Presente Licitação Tem Como Objeto REFORMA CANTEIRO CENTRAL - 

3.000 METROS DE CANTEIRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ, 

NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 2022/394391, CELEBRADO ENTRE 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E OBRAS PÚBLICA - 

SEDOP E O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

DA PARTICIÇÃO NA LICITAÇÃO 

8. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação  

8.1. Não poderão participar desta licitação: 

8.2. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 
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8.2.1. que não atendam às condições destes Edital e seus anexos; 

8.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;  

8.2.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

8.2.4. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em 

processo de dissolução ou liquidação; 

8.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

8.2.6. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

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

8.3. 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: 

8.3.1.  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. 

8.4. 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. 

 

 

 

DO PROCEDIMENTO 

9.  O representante legal da licitante deverá entregar, impreterivelmente, os documentos para 
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credenciamento e envelopes Documentação e Proposta até o dia, horário e local já fixados 

neste edital. 

9.1  - Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de licitante retardatária, a não 

ser como ouvinte. 

9.2 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes Documentação e Proposta, não serão 

permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado final desta 

CONCORRÊNCIA. 

9.3 . Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão 

abertos, na presença das interessadas, pela Comissão de Licitação, que fará a conferência e 

dará vista da documentação, a qual deverá ser rubricada pelos representantes legais das 

licitantes presentes. 

9.4  - Abertos os envelopes Documentação, a Comissão de Licitação, a seu juízo exclusivo, 

poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome das 

habilitadas e das inabilitadas. 

9.5 -  Não havendo possibilidade para divulgar o nome de empresa habilitada ou inabilitada, 

o resultado será divulgado por meio de Publicação salvo com referência àquelas que 

puderem ser comunicadas diretamente, mediante ofício, aos representantes legais das 

licitantes em até 03 (três) dias úteis. 

9.6.As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 

Documentação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta 

CONCORRÊNCIA ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo 

complementação posterior. 

9.7. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou 

realização de diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada 

licitante. Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, as 

dúvidas serão consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão convocada 

previamente, ou mediante ofício ou publicação. 
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10. Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão 

estabelecidos pela Comissão de Licitação para abertura dos envelopes Proposta. 

10.1 - As licitantes serão convocadas a comparecerem, ficando os envelopes contendo as 

referidas Propostas sob a guarda da Comissão de Licitação, devidamente lacrados e 

rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais das licitantes 

presentes. 

 

11. Após a abertura dos envelopes Documentação, os demais, contendo a Proposta, serão 

abertos: 

11.1 - se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes 

ao direito de interposição de recurso; ou 

11.2 - após transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso; 

ou 

11.3 - após dado o conhecimento do deferimento ou indeferimento do recurso interposto. 

 

12. A abertura dos envelopes Documentação e Proposta será realizada em sessão pública, da 

qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão de Licitação, 

consignando, se for o caso, os registros efetuados pelos representantes legais das licitantes 

presentes. 

12.1 - Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamação deverá ser feita 

no ato da reunião pelos representantes legais das licitantes presentes; e 

12.2 - a inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 

subsequentes. 

 

13. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros da 

Comissão de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão. 
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13.1 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Documentação e 

Proposta em único momento, em face do exame da documentação e da conformidade das 

propostas apresentadas com os requisitos do Edital, os envelopes não abertos já rubricados 

no fecho, ficarão em poder da Comissão de Licitação até a data e horários marcados para 

prosseguimento dos trabalhos. 

 

14 . Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 

 

15 - Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertos os envelopes Proposta, não 

caberá desclassificar as propostas de preços por motivo relacionado à habilitação, salvo em 

razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

 

16 - É facultada à Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase desta 

CONCORRÊNCIA, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a 

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

deveriam constar originariamente da documentação e das propostas. 

 

17 - Considera-se como representante qualquer pessoa credenciada pela licitante, mediante 

contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a reunião 

de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta. 

 

18 - Os envelopes contendo as propostas das licitantes inabilitadas ficarão à disposição das 

mesmas pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação 

(transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da 

licitação ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos), após o que serão 

destruídos pela Comissão de Licitação. 
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DA VISTORIA 

19. Para o correto dimensionamento e elaboração da proposta, devido a complexidade e 

logísticas, os licitantes deverão realizar vistoria nas instalações do local de execução dos 

serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, 

apenas em dias úteis, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail: 

cplsntm@gmail.com. 

19.1. O licitante que solicitar visita técnica deverá cumprir, integralmente, as medidas 

sanitárias impostas pelo poder público, quanto ao uso de equipamentos de proteção 

individual, como máscaras, e a manutenção do distanciamento social mínimo durante a 

visita.  

19.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até dois dias anteriores à data prevista para a abertura da sessão pública.  

  

20. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.  

 

21. A Declaração de que a licitante tomou conhecimento de todas as condições para o 

cumprimento do objeto da presente licitação emitida pelo Servidor designado pela Prefeitura 

Municipal de SANTA MARIA DO PARÁ/PA deverá constar dentro do envelope n° 01, sob 

pena de Inabilitação. 

 

 

 

DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

22 - Até o dia, horários e local fixados neste Edital, cada licitante deverá apresentar à 
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Comissão de Licitação, simultaneamente, sua documentação e proposta de preços, em 

envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e 

frontais, em caracteres destacados, além do nome comercial da licitante, os seguintes dizeres: 

 

 CONCORRENCIA Nº 3/2022-00XX 

 COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 

PARÁ/PA 

 DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 1 

 PROPONENTE: ______________ 

 

 CONCORRENCIA Nº 3/2022-00XX 

 COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO 

PARÁ/PA 

 PROPOSTA - ENVELOPE Nº 2 

 PROPONENTE: ______________ 

 

22.1 - A apresentação da proposta fará prova de que a Proponente: 

22.1.1 - Não tem dúvidas sobre quaisquer dos documentos que compõem o Edital e demais 

elementos instrutores da licitação, não podendo reivindicar posterior desconhecimento ou 

falta de recebimento de quaisquer das partes que o integra; 

22.1.2 - Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e seus anexos, que os 

comparou entre si e obtiveram expressamente da Prefeitura Municipal de SANTA MARIA 

DO PARÁ/PA - informações necessárias para a apresentação da proposta; 

22.1.3 - Conhece e concorda com todas as especificações e condições do Edital; 

22.1.4 - Considerou  que  o  Edital  e  seus  anexos  referentes  a  esta  licitação permitiram 

a elaboração de uma proposta totalmente satisfatória; 

22.1.5 - Visitou os locais das obras e tem pleno conhecimento das condições dos mesmos; 
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22.1.6 -  Dispõe  dos  equipamentos  mínimos  necessários  para  a  execução  das obras; 

22.1.7 -  Incluiu  nos  preços ofertados  todas  as  despesas  da  obra  e  encargos a seguir 

relacionados, quando existirem: todos os materiais, equipamentos e ferramentas, 

administração local e central, controle tecnológico de qualidade e testes das obras que forem 

necessários, mão-de-obra especializada que se fizer necessária, seguros em geral, encargos 

da legislação social,  trabalhista,  previdenciária,  infortunística do trabalho e outros 

fenômenos da natureza, responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros, 

dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, Estaduais e 

Federais que incidirem sobre a obra, sem direito a repasse à PMA, custos e lucro, bem como 

dissídios e acordos coletivos, vigentes na data da proposta. 

 

DA DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE No  1 

23. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissão de Licitação 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) SICAF;   

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

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

c) 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).   

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 

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

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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23.1 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/) 

23.2 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. 

23.2.1 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. 

23.2.1.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 

de fornecimento similares, dentre outros. 

23.2.1.1.1 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

condição de participação. 

23.3 Não ocorrendo inabilitação, será consultado o Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF, para os licitantes cadastrados, em relação à habilitação jurídica, à 

regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o 

disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

23.3.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições 

exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 

recebimento das propostas; 

https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/
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23.4 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

23.5 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. 

23.6 Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF, nos termos da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018, 

deverão apresentar, no envelope nº 1, a seguinte documentação relativa à Habilitação 

Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como a Qualificação Econômico-

Financeira, nas condições descritas adiante. 

 

Observações: 

 

 1) as declarações relacionadas exigidas neste Edital (exceto aquela que serão 

expedidas pela Comissão de Licitação), deverão estar emitidas em papéis timbrados dos 

Órgãos ou Empresas que as expediram; 

 

 2) o representante legal que assinar, pela empresa licitante, deverá estar credenciado 

para esse fim, e ser comprovado se a Comissão de Licitação vier a exigir; 

  

24. Relativos à Habilitação Jurídica: 

 

   a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

   b)ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
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   b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva; 

   c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; e 

   d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

   e) declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, 

empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do 

art. 27 da Lei nº 8.666/93.  

                      f) registro ou inscrição na entidade competente da região a que estiver 

vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto da presente 

CONCORRENCIA. 

           

24.1  - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

   a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

   b) prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual, ou 

municipal ou distrital, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto licitado; 

   c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

   c 1) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a 

Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional. 
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   d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

   e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, 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 (Lei nº.12.440, de 07 de junho de 2011).   

   f) As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte deverão 

apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos 

comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição: 

                                    g) Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal das 

Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente apresentar preço 

inferior ao menor preço ofertado na etapa de lances, prorrogáveis por igual período, a critério 

da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 

do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa; 

                                    h) Poderá haver prorrogação do prazo para a regularização fiscal 

desde que a interessada apresente requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido 

a Presidente; 

                                   i)Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 05 

(cinco) dias úteis inicialmente concedidos; 

                                   j) A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 

Relativa à Qualificação Técnica 

24.2 As empresas cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação 

técnica, por meio da apresentação dos documentos que seguem, no envelope nº 1:  
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24.2.1- Certidão de Registro e Quitação da Empresa e de todos os responsável(s) técnico(s) 

no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, em vigor e da região a que está 

vinculada a licitante. 

24.3- Comprovação de aptidão técnica da Licitante (Capacidade Técnico-Operacional), para 

as atividades descritas neste Edital, deverá ser efetuada através da comprovação de aptidão 

para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, fornecidos 

por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando a execução de serviços de 

características semelhantes e compatíveis com a complexidade tecnológica e operacional 

para os itens mais relevantes, nos termos do Art. 30, II da Lei Federal n° 8.666/93: 

 
Itens: Descrição Unid. Quantidade a ser 

comprovada 
 > 50% 

 
4.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO  DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO  EM BETONEIRA. AF_12/2021 

m² 1.106,67 

4.7 EXECUÇÃO DE PASSEIO  (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO,  ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 

m² 4.454,18 

4.12 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE  
(CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. 

m³ 139,53 

 

24.3.1.O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do 

contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 

prestados os serviços;  

24.3.2. A Capacitação Técnico-Profissional deverá ser constatada através de comprovação 

de que a licitante possui em seu quadro permanente na data prevista para entrega da proposta, 

os seguintes profissionais: 01 Engenheiro Civil, 01 Engenheiro Ambiente e outro 
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profissional com formação em segurança do trabalho devidamente registrado em órgão 

competente, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de obra ou 

serviço compatível com a área de atuação de cada profissional. A comprovação da 

capacidade técnica será feita por meio de certidão ou atestado, fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia 

CREA, 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 empresa licitante de outro 

ente da federação deverá apresentar visto do CREA/PA; e 

24.3.3. atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado (capacidade 

técnico- profissional) devidamente registrado no CREA, através de CAT – Certidão de 

Acervo Técnico, que comprove que os profissionais indicados pela empresa licitante, são 

detentores de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços de 

características e complexidade tecnológica e operacional compatíveis ao do objeto da 

presente licitação, correspondente a sua área de atuação. 

24.3.4.Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica 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. 

24.3.5. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacidade 

técnico-profissional deverão participar da obra objeto da licitação, admitindo-se a 

substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada 

previamente pela Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará; 

24.3.6. Declaração, assinada pelo representante legal do proponente, de que manterá no 
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Canteiro de Obra se considerado adjudicatário do objeto da presente licitação, um 

Engenheiro Civil e outro profissional com formação em segurança do trabalho, responsável 

pela execução da obra, indicando o nome e o número da inscrição junto ao CREA ou outra 

entidade competente, cujo nome deverá constar na Anotações de Responsabilidade Técnica 

(ART) relativa ao objeto da presente licitação, bem como disporá de pessoal técnico, 

equipamentos e ferramentas necessários à execução da obra; 

24.3.7. Declaração de que possui aparelhamento e pessoal técnico disponível, para a 

execução do objeto com a descrição de equipamentos, equivalentes ou similares, bem como 

seus quantitativos devidamente listados conforme especificação técnica com a relação da 

equipe técnica, com as devidas comprovações de vínculos empregatícios que se 

responsabilizará pela obra, consideradas essenciais para o cumprimento do objeto desta 

licitação, acompanhada de sua qualificação, integrada obrigatoriamente pelo profissional 

detentor de atestado de comprovação da capacidade técnica exigido, bem como apresentar 

profissional de Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil e Engenheiro 

Ambiental acompanhado de documentos de identificação oficial com foto e vínculo 

empregatício com a empresa. 

24.3.8.As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade das correspondentes Certidões de Acervo 

Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e 

serviços de engenharia.  

24.4.Declaração indicando o(s) nome(s), CPF, nº(s) do registro na entidade profissional 

competente, do(s) responsável(eis) técnico(s) que acompanhará(ão) a execução dos serviços 

de que trata o objeto desta CONCORRÊNCIA; 

24.4.1- declaração fornecida pela Comissão de Licitação comprovando que a licitante 

recebeu todos os documentos necessários ao cumprimento do objeto desta 

CONCORRÊNCIA. 
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   a) Se, por qualquer motivo, a referida declaração não estiver junto à 

documentação, será considerada, se houver, a segunda via em poder da Comissão de 

Licitação, para fins de habilitação e; 

 

                                    b) declaração de que trata esta Condição será emitida no momento em 

que a empresa retirar o Edital diretamente na Comissão de Licitação; 

24.5. Para o correto dimensionamento e elaboração da proposta, os licitantes deverão realizar 

vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor 

designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, apenas em dias úteis, devendo o 

agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail: cplsntm@gmail.com. 

24.5.1.O licitante que solicitar visita técnica deverá cumprir, integralmente, as medidas 

sanitárias impostas pelo poder público, incluídos aqui os normativos a nível municipal, 

estadual e federal, quanto ao uso de equipamentos de proteção individual, como máscaras, e 

a manutenção do distanciamento social mínimo durante a visita. Em virtude da emergência 

internacional de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2).  

24.5.2.O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.  

24.5.3.Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.  

24.5.4.Declaração de que a licitante tomou conhecimento de todas as condições para o 

cumprimento do objeto da presente licitação; Que aceita e assume quaisquer e eventuais 

dificuldades que possam influir direta ou indiretamente na execução da obra; 

     

24.6. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

 

     a) balanço patrimonial e demonstrações do resultado do último exercício 
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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, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, pelo ÍNDICE GERAL DE 

PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio 

Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir. 

     a.1) As empresas que se utilizam do Sistema Público de Escrituração Digital 

-SPED, deverão comprovar a Escrituração Contábil Digital - ECD por meio de recibo de  

entrega  junto  a  Receita  Federal,  igualmente,  deverão  apresentar  o Balanço Patrimonial 

do último exercício social exigível. 

 

 Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial 

e demonstrações contábeis assim apresentados: 

 

 1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 

 

  - publicados em Diário Oficial; e 

 

  - publicados em jornal de grande circulação; e 

 

  - por fotocópia registrada e autenticada na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante  com selo  da DHP ou outro equivalente do contador que  assinou o 

balanço que comprovem a boa situação financeira. 

 

 2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

   

  - por fotocópia do Balanço e das Demonstrações do resultado do exercício 
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devidamente registrados e assinados pelos representantes da empresa e pelo profissional de 

contabilidade, bem como registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante,  

com selo  da DHP ou outro equivalente do contador que  assinou o balanço que comprovem 

a boa situação financeira; 

 

 3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 123/2006 - Lei das 

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte: 

 

  - por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento, devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante 

ou em outro órgão equivalente; e 

 

  - por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 

registrados e autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, com selo  da 

DHP ou outro equivalente do contador que  assinou o balanço que comprovem a boa situação 

financeira; 

 

 4) sociedade criada no exercício em curso: 

 

  - por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou 

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 

 5) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas pelos 

representantes  da empresa e por Contador ou por outro profissional equivalente, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

 

  a) a boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral 
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(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das seguintes 

fórmulas: 

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO 
         PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
 
SG =   ATIVO TOTAL    
           EXIGIVEL TOTAL 
 
LC = ATIVO CIRCULANTE 
        PASSIVO CIRCULANTE 

 

  b.) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos 

juntado ao balanço; 

 

  b.1) caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação reserva-

se o direito de efetuar os cálculos; 

 

  b.2) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser 

apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo 

correspondente; 

 

  c) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação 

judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede 

do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, 

ou, na omissão desta, expedida a menos de 60 dias da data da sua apresentação. 

 

25.  A empresa licitante deverá recolher, a título de caução de garantia de proposta, o 

percentual de 1% (um por cento) do valor do somatório dos itens em que a licitante optou 

concorrer, e que compõem esta CONCORRENCIA. Esta caução poderá ser feita em 
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qualquer das modalidades previstas na Lei 8.666/93, em seu artigo 56, §1º , a fim de proteger 

a Entidade de Licitação contra atos ou omissões das Licitantes.  

 

   a) A Licitante deverá entregar na sala da Comissão de Licitação de 

SANTA MARIA DO PARÁ/PA, até o dia marcado para a abertura do certame, o 

comprovante de caução de Garantia de Proposta de 1% (um por cento) do valor do somatório 

dos itens em que a licitante optou concorrer, e que compõem está CONCORRENCIA, 

quando receberá um RECIBO comprovando tal comprovante, o qual fará parte do 

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO, sob pena de INABILITAÇÃO. 

 

   b) A caução em dinheiro deverá ser depositada em CONTA 

BANCÁRIA em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ. 

 

                                    c) A licitante que optar por recolher caução em dinheiro, deverá 

solicitar os dados bancários através do e- mail: cplsntm@gmail.com, até 48 horas antes da 

data de abertura do certame prevista no preambulo deste edital. 

 

26 – Outros declarações e documentos 

I. Alvará de localização e funcionamento, expedido pela Prefeitura Municipal da 

jurisdição fiscal da empresa licitante, da pessoa jurídica, sede ou filial, conforme o caso; 

II.   Declaração de localização e funcionamento indicando o endereço da sede da 

licitante, (em conformidade com o ANEXO III); 

III. Declaração de ausência de processo judicial com sentença definitiva; 

IV. Declaração que o(s) empresário / sócio(s) / dirigente(s) / responsável(éis) técnico(s) 

não é(são) servidor(es) público(s) do Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA; 
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V. Declaração de ausência de impedimentos previstos nos artigos 29, inciso IX com 54, 

inciso I, alínea “a” e inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal (em conformidade com o 

ANEXO deste edital); 

VI. Declaração expressa de total concordância com os termos deste edital e seus anexos; 

VII. Termo de compromisso de combate à corrupção e ao conluio entre licitantes e de 

responsabilidade sócio-ambiental. 

VIII. Licença de Operação emitida pelo órgão ambiental da sede da licitantes e/ou dispensa 

da empresa nos termos da legislação vigente. 

26.1 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 

estar: 

26.2 - em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço 

respectivo: 

   a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em 

nome da matriz; ou 

   b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em 

nome da filial; 

   c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

   d) os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica 

poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante; 

26.3 documentos datados dos últimos 90 (Noventa) dias até a data de abertura do Envelope 

nº 1, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente expedidor(a); e: 

   a) não se enquadram no prazo de que trata esta Condição os 

documentos cuja validade é indeterminada, como é o caso dos atestados de capacidade 

(responsabilidade) técnica. 

26.4 - Os documentos exigidos nesta CONCORRÊNCIA poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia, autenticada por Cartório competente ou por 
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membro da Comissão de Licitação, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

26.5 - Os documentos serão autenticados pela Comissão de Licitação, a partir do original; 

26.6 - serão aceitas somente cópias legíveis; 

26.7. não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e 

26.8 - a Comissão de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 

documento, sempre que julgar necessário. 

 

DA PROPOSTA - ENVELOPE No  2 

27-A proposta contida no Envelope nº 2 deverá conter na sua primeira página uma Carta 

proposta contendo obrigatoriamente o valor da proposta, declaração de elaboração 

independente de proposta, bem como ser apresentada da seguinte forma: 

27.1 - em original,  de  preferência  emitida por computador ou datilografada,  em uma única 

via, redigida com clareza,  sem  emendas,  rasuras,  acréscimos  ou  entrelinhas,  devidamente  

datada  e  assinada  pelo representante legal da empresa licitante, em um envelope lacrado, 

como também rubricadas todas assuas folhas; 

27.2- fazer menção ao número desta CONCORRÊNCIA e conter a nome comercial da 

licitante, o CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax e e-mail, se houver, e o respectivo 

endereço com CEP, bem como banco, a agência e os respectivos códigos e o número da 

conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento; 

27.3 - indicação dos preços; 

27.4 - indicação dos prazos; 

27.5 - anexar o Cronograma Físico-Financeiro da execução dos serviços; 

27.6- quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela licitante. 

 

28. As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os 

desenhos fornecidos para execução dos serviços. 
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29. Em nenhuma hipótese o conteúdo da proposta poderá ser alterado, seja com relação a 

prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos serviços, ou de qualquer outra condição que 

importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar 

apenas falhas formais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão de Licitação. 

 

30 - Não Serão corrigidos pela Comissão de Licitação quaisquer erros de soma e/ou 

multiplicação e o preço global das propostas referente a cada item, se faltar, bem como as 

divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, quando 

prevalecerá sempre o primeiro; 

 

30.1 - a falta de data, assinatura e/ou rubrica nas declarações elaboradas pela própria licitante 

ou na proposta não poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião de abertura 

dos envelopes Documentação e Proposta. e 

 

30.2 - a falta do CNPJ e/ou endereço completo não poderá também ser preenchida pelos 

dados constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.º 01 - DA 

DOCUMENTAÇÃO. 

 

DOS PREÇOS 

31. A licitante deverá indicar os preços unitário e total por item, fixos e irreajustáveis e, 

ainda, o global da proposta. 

31.1 - Para efeito de elaboração da proposta não poderão ser alterados os quantitativos 

indicados nas planilhas de orçamento do Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA; 

31.2 - a licitante deverá indicar o percentual do BDI. 

31.3 - Os quantitativos indicados na planilha de orçamento são meramente estimativos, não 

acarretando ao Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA qualquer obrigação quanto a 

sua execução ou pagamento. 
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31.4 - A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de 

exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 

alteração, seja para mais ou para menos. 

 

32 - A proponente deverá cotar sua proposta a preços unitários, totalizando ao final, 

conforme Planilha de Quantidade e Preços; 

32.1 - A proponente deverá apresentar planilha detalhada da composição unitária de custo 

para cada serviço descrito na Planilha de Quantidades e Preços, bem como discriminar todos 

os materiais envolvidos nos serviços; 

32.2 - Expressa manifestação de inclusão no preço ofertado todos os custos relativos a 

impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, imprevistos, lucros, seguros e obrigações 

sociais, sendo de inteira responsabilidade da licitante os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, bem como 

qualquer custo que não tenha sido incluindo em sua planilha de quantitativo ou com valores 

inferiores aos necessários para o cumprimento da obrigação assumida, excluída a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SANTA MARIA DO PARÁ/PA de qualquer 

solidariedade, assim como não serão considerados para majoração dos preços, porquanto 

serão havidos como neles incluídos; 

 

33 -  A COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS: Deve ser apresentada por todas as 

licitantes, juntamente  com a  proposta  comercial, constando obrigatoriamente  os  

quantitativos  de  material  e mão-de-obra observando-se os pisos salariais das categorias 

envolvidas, bem como os percentuais adotados para os Encargos Sociais e BDI (Bonificação 

e Despesas Indiretas) e composição da curva “ABC” dispondo sobre insumos e serviços; 

33.1- A COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS deve constar todos os itens que a 

compõem, com seus respectivos percentuais; 

33.2 - A COMPOSIÇÃO DE BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) deve constar todos os 



 

 

 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará – Av. Santa Maria, 001 – Centro 
Praça da Matriz – CEP: 68738-000 – Santa Maria do Pará/PA 

 

itens que a compõem, com seus respectivos percentuais. 

 

33 - O preço unitário e total dos itens grafado em algarismos e, preço global da proposta em 

algarismos e por extenso ficando estabelecido que em caso de divergência, prevalecerá o 

último. O valor da referida CONCORRÊNCIA deverá ser cotado em moeda nacional e com 

02 (duas) casas decimais. 

 

DOS PRAZOS 

34. Os serviços deverão ser executados no prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da 

Ordem de Serviço emitida pelo Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA. 

34.1 - O prazo para início dos serviços será de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento 

da Ordem de Serviço expedida pelo Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA e o da 

conclusão, o proposto pela licitante vencedora, se inferior ao máximo definido no caput desta 

Condição; 

 

35 - qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverão ser 

previamente comunicado ao Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA; 

 

36.O prazo de garantia dos serviços não poderá ser inferior à 5 (cinco) anos, contado do 

Termo de Recebimento Definitivo da reforma e adequação a ser emitido por Comissão 

designada pela autoridade competente. 

 

37. A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada da data 

estabelecida no preâmbulo desta CONCORRÊNCIA para o recebimento dos envelopes 

Documentação. 

 

38. Caso os prazos estabelecidos nas Condições anteriores não estejam expressamente 
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indicados na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de 

julgamento. 

 

39. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 

validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Município 

de SANTA MARIA DO PARÁ/PA, poderá ser solicitada prorrogação geral da validade 

referida a todas as licitantes, por igual prazo, no mínimo. 

 

40. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos 

envelopes Documentação e Proposta, sem a solicitação de prorrogação de prazos ou a 

convocação para celebração do contrato, respectivamente, ficam as licitantes liberadas dos 

compromissos assumidos.    

 

DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

41. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e 

II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que: 

41.1 - apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados 

aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que 

comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes 

de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; e 

41.2 - não atenderem às exigências contidas nesta CONCORRÊNCIA. 

 

42. Consideram-se manifestamente inexeqüíveis as propostas cujos valores sejam inferiores 

a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

 

  a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta 
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por cento) do valor orçado pela Administração; ou 

 

  b) valor orçado pela Administração. 

42.1 - Das licitantes classificadas na forma das alíneas "a" e "b" cujo valor global da proposta 

for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas acima 

mencionadas, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, 

dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, igual a diferença entre 

o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta. 

 

43. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias 

úteis para apresentação de nova documentação e/ou de outras propostas, escoimadas das 

causas referidas nas Condições anteriores. 

 

DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

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

licitantes e da Comissão Permanente de Licitação, apresentará, de uma só vez, os Envelopes 

nº 01 e nº 02, recebidos via correios ou protocolados no setor de protocolos da Prefeitura 

Municipal de SANTA MARIA DO PARÁ até a data e horário estipulado neste edital, bem 

como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação. 

44.1  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 

perturbem o bom andamento dos trabalhos.  

44.2. Sob pena de Inabilitação/desclassificação de propostas do licitante, as declarações 

complementares deverão ser entregues separadamente dos envelopes acima mencionados e 

consistem nos seguintes documentos: 
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44.2.1. Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente; 

44.2.2. Declaração, sob as penas da lei, de que até a data marcada para a abertura dos 

envelopes, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo 

licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

44.2.3. Termo de compromisso de combate à corrupção e ao conluio entre licitantes e de 

responsabilidade sócio-ambiental. 

44.2.4. Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa – ME, Empresa de 

Pequeno Porte – EPP, nos termos da Lei Complementar n. 123, de 2006. 

44.2.4.1. A apresentação declaração mencionada no subitem 49.2.4 é facultativa e deverá 

constar dentro do envelope 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. 

44.2.4.2 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 exclusão do regime de tratamento diferenciado. A comissão poderá 

realizar diligências para verificar a veracidade da declaração. 

44.3 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. 

44.2.1 Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei 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, 



 

 

 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará – Av. Santa Maria, 001 – Centro 
Praça da Matriz – CEP: 68738-000 – Santa Maria do Pará/PA 

 

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; 

44.2.2  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 exclusão do regime de tratamento diferenciado.  

44.3 Depois de ultrapassado o horário previstos neste edital para recebimento dos 

envelopes, nenhum envelope contendo documentação ou proposta será recebido, nem 

tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação 

ou proposta de preços já apresentadas.  

44.4 A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes 

nº 01 - Documentos de Habilitação. 

44.4.1 O conteúdo dos envelopes será obrigatoriamente rubricado pelos membros da 

Comissão e pelos licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se 

for o caso. 

44.5 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: 

44.5.1 SICAF; 

44.5.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

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

44.5.3 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). 

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

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

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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44.6 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. 

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

falta de condição de participação. 

44.7.1 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. 

44.7.2 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. 

44.8 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.  

44.9 Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os 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 que deverá será 

enviado para o e-mail: cplsntm@gmail.com, durante a sessão pública ou em ato público 

especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 
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45 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. 

45.1 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. 

45.2 As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item 

próprio deste Instrumento Convocatório. 

45.3 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. 

45.4 Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 

membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes que 

optaram em participar presencialmente do certame. 

45.5 Será considerado inabilitado o licitante que: 

45.5.1 Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo 

de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação por meio do 

SICAF, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das 

microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei 

n° 11.488, de 2007. 

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

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

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, 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 
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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. 

45.7 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. 

45.8 A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes 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. 

 

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

46. Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta 

CONCORRÊNCIA e seus Anexos será declarada como mais vantajosa para a Administração 

a oferta de menor preço global. 

46.1   A Comissão de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao 

Quadro de Pessoal do Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA ou, ainda, de pessoas 

físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar-se na sua decisão. 

 

47. A Comissão de Licitação efetuará análise individual dos preços unitários cotados nas 

propostas das licitantes. 

47.1  Caso se verifique na proposta de menor valor global a ocorrência de itens com preços 

manifestamente superiores aos orçados pelo Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA, 

deverão ser estabelecidas, por meio de acordo com a licitante ofertante do menor preço, 

novas bases condizentes com os custos envolvidos. 
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48. Considera-se menor preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório 

de todos os itens da planilha de preços apresentada de pela proponente. 

 

49. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta CONCORRÊNCIA, 

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas 

ofertas das demais licitantes. 

 

50. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 

dos respectivos encargos, ainda que esta CONCORRÊNCIA 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. 

 

51. À Comissão de Licitação, além do recebimento e exame das propostas, caberá o 

julgamento da obediência às Condições aqui estabelecidas, bem, ainda, em seus Anexos, e a 

decisão quanto às dúvidas ou omissões deste Edital. 

 

DO DESEMPATE 

 

52. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato público, 

para o qual todas as licitantes serão convocadas. 

 

DO DIREITO DE PETIÇÃO 

53. Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, a licitante poderá apresentar 

recurso ao Presidente da Comissão de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 

da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação da licitante 

ou do julgamento das propostas, anulação ou revogação desta CONCORRÊNCIA. 
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54 - Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n° 8.666/93, ficam os autos desta 

CONCORRÊNCIA com vista franqueada aos interessados. 

 

55. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-lo no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão 

de Licitação poderá, no prazo de 05  (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo 

subir, devidamente informado, ao ordenador de despesas do Município de SANTA MARIA 

DO PARÁ/PA, através da Comissão Permanente de Licitação. 

 

56. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender 

reconsideração total ou parcial das decisões da Comissão de Licitação deverão ser 

apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio. 

 

57 - O recurso interposto deverá ser comunicado à Comissão de Licitação, logo após ter sido 

protocolizado no Serviço de Protocolo do Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA. 

 

DA ADJUDICAÇÃO 

 

58. A execução dos serviços correspondente ao objeto desta CONCORRÊNCIA será 

adjudicada a uma única empresa, depois de atendidas as Condições deste Edital. 

 

DO TERMO DE CONTRATO 

59. Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV da Lei n.º 8.666/93, o contrato será 

formalizado e conterá, necessariamente, as Condições já especificadas neste Ato 

Convocatório. 

59.1. Quaisquer condições apresentadas pela licitante vencedora em sua proposta, se 
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pertinentes, poderão ser acrescentadas ao contrato a ser assinado. 

 

DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 

 

60. O Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA convocará oficialmente a licitante 

vencedora, durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 

assinar o contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

60.1. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pelo Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA. 

60.2. É facultado ao Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA, através da(o) 

PREFEITURA MUNICIPALDE SANTA MARIA DO PARÁ/PA, quando a convocada não 

assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes 

remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços 

atualizados, ou revogar esta CONCORRÊNCIA, independentemente da cominação prevista 

no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

 

60.3. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente 

estabelecidas. 

 

61. O disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos do art. 64, 

§ 2º da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que não aceitarem a contratação, nas mesmas 

condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço. 
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DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

62. Será exigida da licitante vencedora a apresentação à Administração, também no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura do contrato, comprovante de 

prestação de garantia correspondente a 2% (dois por cento) do valor global de sua 

contratação, com validade para todo o período de execução dos serviços, mediante a opção 

por uma das seguintes modalidades: 

62.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

62.1.1 - a garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em conta bancária 

em favor do Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA. 

62.2 - seguro-garantia; 

62.3 - fiança bancária; 

62.4 - A caução em dinheiro deverá ser depositada na CONTA BANCÁRIA em nome da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA, que será informada no 

ato da assinatura do contrato. 

 

63. No caso de rescisão do contrato, por culpa da licitante vencedora, não será devolvida a 

garantia, responsabilizando-se a licitante por perdas e danos causados ao Município de 

SANTA MARIA DO PARÁ/PA, além de sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei. 

 

DA VIGÊNCIA 

64. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua 

assinatura, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e 

incluir o último, podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 

 

DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE E DA LICITANTE VENCEDORA 

65. Caberá ao Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA, através da(o) PREFEITURA 
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MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA: 

65.1 - permitir o livre acesso dos empregados da licitante vencedora ao local da prestação 

dos serviços; 

65.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

Preposto ou Responsável Técnico da licitante vencedora; 

65.3 - acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços de reforma e adequação, por 

intermédio de Comissão para tanto formalmente designada; 

65.4 - autorizar quaisquer serviços pertinentes à reforma e adequação, decorrentes de 

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

e aprovado pelo Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA, desde que comprovada a 

necessidade deles; 

65.5 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as 

orientações passadas pelo Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA ou com as 

especificações constantes deste Edital; 

65.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações 

constantes deste Edital; 

65.7 - atestar as notas fiscais/faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio 

de servidor do Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA, especialmente designado para 

esse fim. 

 

66. Caberá à licitante vencedora: 

66.1 -  ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 

da execução dos serviços de reforma e adequação, tais como: 

 

   a) salários; 
 
   b) seguros de acidente; 
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   c) taxas, impostos e contribuições; 
 
   d) indenizações; 
 
   e) vales-refeição; 
 
   f) vales-transporte; e 
 
   g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo 
Governo; 
66.2 -  manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do Município de SANTA 

MARIA DO PARÁ/PA, porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

66.3 -  manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo 

substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem 

e às normas disciplinares do Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA; 

66.4 -  responder pelos danos causados diretamente ao Município de SANTA MARIA DO 

PARÁ/PA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da reforma 

e adequação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pela(o) PREFEITURA MUNICIPALDE SANTA MARIA DO 

PARÁ/PA; 

 

66.5 -  responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de 

propriedade do Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA, quando esses tenham sido 

ocasionados por seus empregados durante a execução dos serviços; 

66.6 -  arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada 

por seus empregados na execução dos serviços; 

66.7 -  assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, 

estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar; 

66.8 - verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços: 
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67 -  no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às 

Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata 

comunicação escrita ao Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA, de forma a evitar 

empecilhos ao perfeito desenvolvimento do objeto deste certame. 

67.1 -  reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, os serviços efetuados referentes à reforma e adequação em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização; 

67.2 -  providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos serviços, 

no sentido de evitar qualquer tipo de acidente; 

67.3 -  fornecer instalações adequadas para a fiscalização dos serviços; 

67.4 -  instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da 

legislação pertinente; 

67.5 -  remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local 

da obra, durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final; 

67.6 -  prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Edital, conforme o 

disposto no § 1º do art. 56 da Lei n° 8.666/93; 

 

67.7 -  permitir, aos técnicos do Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA e àqueles a 

quem o Município formalmente indicar, acesso às suas instalações e a todos os locais onde 

estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto; 

67.8 -  comunicar ao Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA, por escrito, qualquer 

anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

67.9 -  responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de 

obras, vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem 

como outras construções provisórias necessárias, conforme previsto nas Especificações 

Técnicas; 
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67.10 -  responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais 

e serviços pelo Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA e pelos atrasos acarretados 

por esta rejeição; 

67.11 -  responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços 

contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal 

executados; 

67.12 -  providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos 

materiais apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando 

do uso de similar ao descrito nas Especificações Técnicas, sempre que a fiscalização do 

Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA julgar necessário; 

67.13 -  exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem 

realizados, apresentando-a à Unidade de fiscalização do Município de SANTA MARIA DO 

PARÁ/PA, quando solicitado; 

67.14 -  responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços 

contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para 

assegurar andamento conveniente dos trabalhos; 

67.15 -  submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora do Município de SANTA MARIA 

DO PARÁ/PA, o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade 

técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado; 

 

67.16 -  submeter à Comissão fiscalizadora do Município de SANTA MARIA DO 

PARÁ/PA as amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes da sua 

execução, quando solicitado; 

67.17 -  garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, 

contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 

618 do Código Civil Brasileiro; 

67.18 -  durante o período de garantia, a licitante vencedora deverá, sob pena de ser incluída 
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no cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada pelo Município de 

SANTA MARIA DO PARÁ/PA, atender aos chamados da (o) PREFEITURA 

MUNICIPALDE SANTA MARIA DO PARÁ/PA no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

contado da comunicação oficial; e 

67.19 -  manter, durante toda a execução dos serviços em compatibilidade com as obrigações 

a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta 

CONCORRÊNCIA. 

 

68. Caberá, ainda, à licitante vencedora, como parte de suas obrigações: 

68.1 - efetuar o registro do contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia - CREA, em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.496, de 07.12.77; 

68.2 - indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos; 

68.3 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e 

68.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do 

Trabalho. 

 

DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

69. À licitante vencedora caberá, ainda: 

 

69.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 

Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA; 

69.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da 

espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer dos serviços ou em conexão com 

eles, ainda que acontecido em dependência do Município de SANTA MARIA DO 
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PARÁ/PA; 

69.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 

relacionados à execução dos serviços, originariamente ou vinculados por prevenção, 

conexão ou continência; e 

69.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação desta CONCORRÊNCIA. 

 

70. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na Condição 

anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município de SANTA 

MARIA DO PARÁ/PA, nem poderá onerar o objeto desta CONCORRÊNCIA, razão pela 

qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa 

ou passiva, com o Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA. 

 

DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

71. Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte: 

71.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal 

do Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA durante a vigência do contrato; 

71.2 - expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se 

houver prévia autorização do Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA; e 

 

71.3 - é vedada a subcontratação total dos serviços objeto desta CONCORRÊNCIA; 

71.3.1 - a subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada 

pelo Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA. 

 

DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

72. Caberá à licitante vencedora providenciar, junto ao CREA, a devida Anotação de 

Responsabilidade Técnica-ART relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo 
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com a legislação vigente. 

 

73. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal 

com a licitante vencedora e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame 

licitatório. 

 

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

74. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por Comissão designada pelo 

Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA, permitida a contratação de terceiros para 

assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, devendo: 

74.1 - promover as avaliações das etapas executadas, observado o disposto no Cronograma 

Físico-Financeiro; e 

74.2 - atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratados, 

para efeito de pagamento. 

 

75. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, a Unidade de fiscalização do 

Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA ou outro servidor devidamente autorizado 

poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o 

especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.  

 

76. A licitante vencedora deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação do Município 

de SANTA MARIA DO PARÁ/PA, durante o período de vigência do contrato, para 

representá-la sempre que for necessário. 

 

77. A licitante vencedora deverá manter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um) 

engenheiro inscrito no CREA e aceito pelo Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA, 

que na ausência do responsável técnico, se não for o próprio, para representá-la sempre que 
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for necessário. 

 

78. O representante do Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA anotará em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

 

79. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do 

Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA deverão ser solicitadas a seus superiores em 

tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 

DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

80. Após concluída, a reforma será recebida provisoriamente pelo Município de SANTA 

MARIA DO PARÁ /PA, mediante termo circunstanciado, assinado pelo Município de S 

SANTA MARIA DO PARÁ/PA e pela licitante vencedora, no prazo de até 10 (dez) dias 

úteis contados do recebimento da comunicação escrita encaminhada pela licitante vencedora. 

 

81. O recebimento definitivo dos serviços será efetuado por Comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 

decurso do prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, necessário à observação, ou à vistoria que 

comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da 

Lei nº 8.666/93. 

 

82. A reforma somente será considerada concluída e em condições de ser recebida, após 

cumpridas todas as obrigações assumidas pela licitante vencedora e atestada sua conclusão 

pelo Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA. 

 

DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 



 

 

 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará – Av. Santa Maria, 001 – Centro 
Praça da Matriz – CEP: 68738-000 – Santa Maria do Pará/PA 

 

83. A atestação das notas fiscais/faturas referentes às etapas dos serviços caberá ao Setor 

competente do Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA ou a servidor designado para 

esse fim. 

 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

84. A despesa com a execução dos serviços objeto desta CONCORRÊNCIA, mediante a 

emissão de nota de empenho, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2022 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

84.1 - A despesa para os anos subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação 

orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada ao Município de 

SANTA MARIA DO PARÁ/PA, na Lei Orçamentária do Município. 

 

DO PAGAMENTO 

85. Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a licitante vencedora solicitará 

ao Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA a medição dos trabalhos executados. Uma 

vez medidos os serviços pela fiscalização, a licitante vencedora apresentará nota fiscal/fatura 

de serviços para liquidação e pagamento da despesa pelo Município de SANTA MARIA DO 

PARÁ/PA, no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos na Unidade 

de fiscalização do Município de SANTA MARIA DO PARÁ /PA. 

85.1 - Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização; 

85.2 - as medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte: 

85.2.1 - quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão 

feitas as medições pela Comissão fiscalizadora do Município de SANTA MARIA DO 

PARÁ/PA, considerando-se a fabricação e os serviços efetivamente executados e por ela 

aprovados, tomando por base as especificações e os desenhos do projeto; 

85.2.2 - serão emitidos os Boletins de Medição dos Serviços, em duas vias, que deverão ser 

assinadas com o De acordo do Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias; 
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85.2.3 - as medições deverão ser solicitadas pela licitante vencedora até o 3º (terceiro) dia 

útil do mês subsequente e a fiscalização terá 02 (dois) dias úteis para executar a medição. 

85.3 - A critério da fiscalização e no exclusivo interesse da Administração, as medições 

poderão ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e depositados no 

canteiro da reforma. Neste caso, o valor a ser levado em conta para efeito de pagamento será 

o custo dos materiais e equipamentos constante das composições de custos unitários 

apresentadas pela licitante vencedora: 

85.3.1 - entende-se por custo a cotação de preço apresentada pela licitante vencedora nesta 

CONCORRÊNCIA menos o BDI contratual; e 

85.3.2 - o BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos serviços 

relativos à mão-de-obra e respectivo BDI, serão pagos após a efetiva e completa aplicação 

dos materiais e instalação dos equipamentos. 

85.4 - as notas fiscais/faturas deverão ser emitidas e entregues pela licitante vencedora no 

Setor Financeiro do Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA, para fins de liquidação 

e pagamento, até o dia 22 de cada mês, de forma a garantir o recolhimento das importâncias 

retidas relativas à contribuição previdenciária no prazo estabelecido na alínea "b", inciso I, 

artigo 30, da Lei nº 8.212/91, e alterações posteriores. 

 

85.4.1 - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues no Setor Financeiro 

do Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA em data posterior à indicada na Condição 

acima, será imputado à licitante vencedora o pagamento dos eventuais encargos moratórios 

decorrentes. 

85.5 - O pagamento dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota 

fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei nº 

8.666/93, e verificação da regularidade da licitante vencedora junto à Seguridade Social - 

CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF. 
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86. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer, se acompanhada dos 

comprovantes dos seguintes documentos: 

86.1 - Registro da obra no CREA; 

86.2 - Matrícula da obra no INSS; e 

86.3 - Relação dos Empregados - RE. 

 

87. O Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA reserva-se o direito de recusar o 

pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados, os equipamentos ou os materiais 

fornecidos não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou de acordo com as 

especificações apresentadas e aceitas. 

 

88. O Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA poderá deduzir da importância a pagar 

os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora nos 

termos desta CONCORRÊNCIA. 

 

89. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de 

preços, compensação financeira ou aplicação de penalidade ao Município de SANTA 

MARIA DO PARÁ/PA. 

 

90. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação 

financeira devido pelo Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA, entre a data acima 

referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a 

aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP 
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Onde: 
 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
 
 
 I = (TX)      I = (6/100)     I = 0,00016438 
       -----            ------- 
       365              365 
 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
 

90.1 - A compensação financeira prevista nesta Condição será incluída na fatura/nota fiscal 

seguinte ao da ocorrência. 

 

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

91. O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 

8.666/93, desde que haja interesse da Município do de SANTA MARIA DO PARÁ/PA, com 

a apresentação das devidas justificativas adequadas a esta CONCORRÊNCIA. 

 

92. O Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA poderá alterar unilateralmente o 

contrato nos seguintes casos: 

92.1 - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 

técnica aos seus objetivos; e 

92.2 - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações. 

 

DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DO VALOR A SER CONTRATADO 
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93. No interesse do Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA, o valor inicial atualizado 

do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), 

conforme disposto no art. 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

93.1 - A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado 

sobre o valor contratado; e 

93.2 - nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta Condição; e 

93.3 - nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo 

as supressões resultantes do acordo celebrado entre as partes. 

 

94. Em caso de supressão dos serviços, se a licitante vencedora já houver adquirido os 

materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo Município de SANTA 

MARIA DO PARÁ/PA pelos custos de aquisição regularmente comprovados e 

monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente 

decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 

 

DAS PENALIDADES 

95. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações 

estabelecidas no contrato sujeitará a licitante vencedora à multa de 0,3% (zero vírgula três 

por cento) por dia e por ocorrência sobre o valor total do contrato, até o máximo de 10% 

(dez por cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez comunicado oficialmente. 

 

96. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta CONCORRÊNCIA, o Município de 

SANTA MARIA DO PARÁ/PA poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante 

vencedora as seguintes sanções: 

96.1 - advertência; 

96.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução 
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do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial; 

96.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 

Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

96.4 - 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 será concedida 

sempre que a licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido 

o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 

97. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará sujeita às 

penalidades tratadas na Condição anterior: 

97.1 - pela recusa injustificada em assinar o contrato; 

97.2 - pela não apresentação da garantia de que trata este Edital; 

97.3 - pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo proposto e aceito; 

97.4 - pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro; 

97.5 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução dos 

serviços, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da 

data da rejeição; e 

 

97.6 - pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a 

medida não se efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto 

estabelecido pela fiscalização, contado da data de rejeição. 

97.7 - pelo descumprimento de alguma outra condição estipulada neste Edital e em sua 

proposta. 

 

98. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento 
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de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do Município de SANTA MARIA DO 

PARÁ/PA e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 

8.666/93. 

 

99. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificado e 

aceito pelo Município, em relação a um dos eventos arrolados na Condição 101, a licitante 

vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 

100. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração Pública, e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante vencedora 

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

DA RESCISÃO 

101. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 

101.1. - os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

102. A rescisão do contrato poderá ser: 

102.1 - determinada por ato unilateral e escrito do Município de SANTA MARIA DO 

PARÁ/PA, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, 

notificando-se a licitante vencedora com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; ou 

102.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 

que haja conveniência para a Administração; ou 

102.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
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103. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

 

DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

104. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos da presente 

CONCORRÊNCIA, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes 

de habilitação (Documentação), devendo o Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA, 

por intermédio da Comissão de Licitação, julgar e responder à impugnação em até 03 (três) 

dias úteis. 

 

105. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante o Município de SANTA 

MARIA DO PARÁ/PA a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data 

marcada para recebimento e abertura dos envelopes Documentação, apontando as falhas ou 

irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

106. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta 

CONCORRÊNCIA até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

106.1 - a impugnação interposta deverá ser comunicada à Comissão de Licitação, logo após 

ter sido protocolizada junto ao Município de no SANTA MARIA DO PARÁ/PA. 

 

DA CONCORRENCIA 

107. A critério do Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA, esta CONCORRÊNCIA 

poderá: 

107.1 - ser anulada, se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado; ou 

107.2 - ser revogada, a juízo do Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA, se for 

considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato 
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superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; 

ou 

107.3 - ter sua data de abertura dos envelopes Documentação e Proposta transferida, por 

conveniência exclusiva da Administração. 

 

108. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta CONCORRÊNCIA: 

108.1 - a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação 

de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 8.666/93; 

108.2 - a nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o 

dispositivo citado na alínea anterior; e 

108.3 -  no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 

 

DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 

109. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes dos 

Anexos deste Edital, serão resolvidas pelo setor competente do Município de SANTA 

MARIA DO PARÁ/PA. 

 

110. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a 

licitante vencedora estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada 

serviços constantes das Especificações. 

 

111. A licitante vencedora ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas 

especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância do 

Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA. 

 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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112. A licitante deverá indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura do 

contrato, o nome e o número do telefone do seu preposto, que estará sujeito à aceitação do 

Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA, para representar a licitante vencedora na 

execução do contrato. 

 

113. A Garantia de Proposta das Licitantes não vencedoras ser-lhes-á restituída no prazo de 

até 30 (trinta) dias, contados a partir da homologação da adjudicação. A Garantia de Proposta 

das Licitantes inabilitadas ser-lhes-á restituída no prazo de 30 (trinta) dias contado a partir 

do encerramento da fase de habilitação; no caso de interposição de recurso o prazo de 

devolução será contado a partir do julgamento definitivo dos recursos. 

 

114. A Garantia de Proposta da Licitante vencedora será liberada quando assinado o 

Contrato, mediante apresentação da Garantia de Execução Contratual. 

 

115. A Garantia de Execução será liberada e restituída pela Entidade de Licitação à Licitante 

no prazo de até 30 (trinta) dias do efetivo cumprimento das obrigações contratuais. 

 

116. Faculta-se a Comissão de Licitação, visitar in loco, a sede da empresa participante desta 

CONCORRÊNCIA, para fins de comprovação da existência de endereço físico e 

confirmação da autenticidade das fotografias porventura apresentadas, bem como constatar 

que o local e instalações são adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade. 

Havendo a referida visita, reserva-se a Comissão de Licitação fotografar a área externa 

(fachada) e área interna do imóvel onde está localizada a empresa.  

 

 117. Concluída a visita in loco e constatado que o endereço da empresa participante é 

fictício, podendo esta ser considerada uma “empresa fantasma”, ou as fotografias 

apresentadas pela empresa licitante não corresponderem a realidade constada in loco, a 
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Comissão de Licitação excluirá a participação da empresa do certame, declarando-a 

inidônea, garantida a prévia defesa em processo regular e encaminhará os autos do processo 

para o Ministério Público, para aplicar as demais penalidades previstas em lei. 

  

118. Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar a Comissão de Licitação do Município 

de SANTA MARIA DO PARÁ/PA, na Praça Licurgo Peixoto, 130, Centro, CEP 68.660-

000- SANTA MARIA DO PARÁ/PA. 

 

DOS ANEXOS 

119. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: 

 

 ANEXO I    -    Memorial descritivo / Projeto Básico; 

 ANEXO II   -    Planilha Orçamentária; 

 ANEXO III - Minuta de Contrato; 

 ANEXO IV  - Modelos de documentos exigidos (declarações); 

 

DO FORO 

120. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Comarca do Município de SANTA 

MARIA DO PARÁ/PA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja 

salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso I, alínea "d" da Constituição Federal. 

 

 SANTA MARIA DO PARÁ/PA, 27 de julho de 20222. 

 
 

CARLOS CLEBERSON FERREIRA DA SILVA 
Comissão de Licitação 

Presidente 
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ANEXO I 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

OBRA: REFORMA CANTEIRO CENTRAL - 3.000 METROS DE 
CANTEIRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ 

 
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ - PARÁ. 
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1. Aspectos Gerais  

1.1. Histórico do Município de Santa Maria do Pará 

Primeira tentativa de constituir o município de Santa Maria do Pará data de 1955, 

através da lei nº 1.127, de 11 de março, a qual foi considerada inconstitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal, no mesmo ano. 

A lei nº 2.460, de 29 de dezembro de 1961, criou o município de Santa Maria do 

Pará, com território desmembrado do município de Igarapé-Açu. O historiador Carlos 

Rocque, entretanto, afirma que o município de Santa Maria do Pará foi integrado com 

terras dos municípios de Nova Timboteua, São Miguel do Guamá e Igarapé-Açu. Contudo, 

nos atos que afetam a circunscrição legal dos municípios de Nova Timboteua e São 

Miguel do Guamá, inexistem quaisquer referências ao desmembramento de seus 

territórios para compor Santa Maria do Pará, nem sequer há indícios sobre a evolução 

do principal núcleo populacional que lhe deu origem. 

Assim como os demais Municípios da Zona Bragantina, sua criação deu-se em 

decorrência da Estrada de Ferro de Bragança, atualmente extinta. Quando Augusto 

Montenegro assumiu o governo do Estado, por volta de 1897, uma das metas de sua 

administração era a conclusão da Estrada de Ferro de Bragança e a colonização da 

Região Bragantina, que se aproveitaria da Ferrovia para escoar seus produtos para 

Belém. 

Com isso, migrantes de outras partes do estado e do Brasil estabeleceram-se na 

região, onde assumiram o papel de colonos exploradores. Os indígenas da etnia Tembés 

também tiveram grande participação na formação do município, ao longo do tempo, 

onde se edificaram alguns povoados, os quais chegaram a alcançar um progresso 

significativo e se mantém ativos até os tempos atuais. 

 

1.2. Localização 

O Município de Santa Maria do Pará pertence à mesorregião Nordeste Paraense 

e à microrregião Bragantina. A sede municipal apresenta as seguintes coordenadas 

geográficas: 01° 21’ 00” de latitude Sul e 47°34’ 30” de longitude a Oeste de Greenwich. 
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1.3. Limites 

Com uma área de 457,70 km², o Município de Santa Maria do Pará Faz limite à 

Norte com os Municípios de Igarapé-Açu e Nova Timboteua; à Leste com o Município 

de Bonito; ao Sul com o Município de São Miguel do Guamá e a Oeste com os 

Municípios de Igarapé-Açu, Castanhal e São Francisco do Pará. 

Atualmente, tem uma população de aproximadamente 25.127 habitantes, 

segundo o último censo. 

 

1.4. Solos 

Os solos do município de Santa Maria do Pará são representados, 

predominantemente, pelo Latossolo Amarelo, textura e o Concrecionário Laterítico, 

além dos Solos Aluviais e Hidromórficos Indiscriminados. 

 

1.5. Vegetação 

Floresta Densa dos baixos platôs foi substituída pela Floresta Secundária, em 

virtude do desmatamento para o cultivo itinerante de espécies agrícolas de 

subsistência (milho, feijão, arroz e mandioca). 

Nas áreas típicas há ocorrências de Ombrófilas Dicotiledôneas e Palmáceas. 

 

1.6. Topografia 

A topografia do município apresenta cotas baixas, estando a sede municipal 

situada a 30 metros de altitude. 

 

1.7. Geografia e Relevo 

A geologia do Município é constituída, predominantemente, por sedimentos de 

idade terciária, pertencentes à formação barreiras (arenitos e caulínicos), e do 

quaternário subatual e recente, que correspondem ao material inconsolidado (areias, 

siltes e argilas), e constituem, não só os aluviões dos principais cursos d'água, como 

também uma extensa cobertura nas áreas mais interiores do município. 
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Como consequência dessa simplicidade geológica, o relevo apresenta-se 

modesto, com a presença de tabuleiros aplainados, terraços e várzeas, compondo parte 

da unidade morfoestrutural planalto rebaixado do Amazonas (da Zona Bragantina). 

 

1.8. Hidrografia 

O principal acidente hidrográfico do Município é o rio Maracanã, o qual serve de 

limite natural com os municípios de Igarapé-Açu, ao norte, e Castanhal, a oeste. Outro rio 

importante é o Taciateua, afluente direito do Maracanã, que serve de limite natural com 

o município de Nova Timoteua, a nordeste, e com o município de Bonito, a leste. Por sua 

vez, o rio Taciateua recebe os igarapés Miritueira, Bom Intento, Rubi e Jundiateua. Outro 

rio importante é o Jeju, afluente da margem direita do rio Maracanã, que passa a leste da 

sede municipal. 

 

1.9. Clima 

O clima do Município está enquadrado na categoria equatorial megatérmico 

úmido e corresponde ao tipo Am, da classificação de Köppen, com temperaturas 

elevadas em torno de 20 °C. Possui pequena amplitude térmica, abundante 

precipitação, umidade entre 80% e 90%, com estação chuvosa entre os meses de 

dezembro e maio, ficando para novembro e junho o período de menor precipitação. 

Seu regime pluviométrico fica, geralmente, próximo a 2.250 mm. 

 

2. Intervenção Proposta 

A intervenção proposta por este Memorial Descritivo é REFORMA CANTEIRO 

CENTRAL - 3.000 METROS DE CANTEIRO do Município de Santa Maria do Pará, estado 

do Pará, sob as coordenadas 1°21'9.81"S-47°34'56.89"O / 1°20'34.69"S-47°33'33.45"O, tais 

obras/serviços irão propiciar à população: 

✓ Atividades socioeconômicas (quiosques, vendedores ambulantes, restaurantes, 

bares); 

✓ Lazer (recreação etc.); 

✓ Embelezamento da Cidade; 

✓ Ações educativas. 
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O local onde acontecerá a referida obra apresenta aproximadamente 18.297,08 

metros quadrados, onde serão executados os seguintes serviços: 

- Serviços Preliminares; 

➢ Execução de Almoxarifado 

➢ Licença Obra 

➢ Placa de Obra 

 

- Administração de Obra; 

➢ Administração Local de Obra 

 

- Pavimentação; 

➢ Escavação Manual de Vala 

➢ Concreto Ciclópico 

➢ Alvenaria 

➢ Chapisco 

➢ Massa única 

➢ Contrapiso Rústico 

➢ Calçada 

➢ Imprimação 

➢ Transporte de Material Asfáltico 

➢ Pintura de Ligação 

➢ Transporte de Material Asfáltico 

➢ CBUQ 

➢ Transporte de Material Asfáltico 

➢ Pintura de Piso 

➢ Meio Fio 

➢ Pintura de Meio Fio 

 

-Sinalização; 

➢ Pintura de Faixa de Pedestre ou Zebrada 

➢ Placa de Sinalização Vertical de Trânsito 
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- Instalações Elétricas; 

➢ Substituição de Luminária 

➢ Luminária de Led 

 

- Equipamentos; 

➢ Lixeira 

 

- Mobiliário Urbano; 

➢ Banco de Concreto 

 

- Paisagismo; 

➢ Retirada de Grama 

➢ Plantio de Grama 

➢ Plantio de Árvores 

 

- Letreiro de Identificação Turística; 

➢ Escavação manual 

➢ Execução de Radier 

➢ Armações 

➢ Formas para concreto 

➢ Concreto 

➢ Painel ACM 

➢ Caixa de elétrica 

➢ Ponto de Luz 

➢ Holofote 

➢ Relé Fotoelétrico 

 

- Serviços Finais. 

➢ Limpeza final. 

As intervenções propostas serão executadas, de acordo com cronograma físico de obras, 

em 06 (seis) meses. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

REFORMA CANTEIRO CENTRAL - 3.000 METROS DE 
CANTEIRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ



 
 

 

➢ NORMAS GERAIS 

✓ INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS  

A interpretação dos projetos e demais documentos fornecidos será realizada obedecendo-se os 
seguintes princípios: 

• Compete à CONTRATADA fazer um minucioso estudo, verificação e comparação de todos os 
desenhos do projeto arquitetônico e demais complementares; inclusive dos detalhes, das 
especificações em planta e demais elementos integrantes da documentação técnica fornecidos para a 
execução da obra; 
• Todas as especificações técnicas farão parte integrante do contrato de construção, juntamente 
com todas as pranchas gráficas do projeto e planilha.  Estes documentos são complementares entre si; 
assim, qualquer menção formulada em um documento e omitida nos outros, será considerada como 
especificada e válida. 
• Em caso de divergência entre esta Especificação Técnica e as informações dos projetos 
arquitetônicos e complementares, prevalecerão as segundas. Em caso de divergência entre estas 
informações dos projetos e os dados da planilha orçamentária prevalecerão os segundos. 
• Nenhuma alteração se fará, em qualquer especificação ou mesmo em projeto, sem a verificação 
e justificativa técnica da estrita necessidade da alteração proposta, bem como cotação de preço nas 
planilhas SINAPI e SEDOP.                                                                                                                                                                  
ou, na falta destas, em mercado.  
• A autorização para tal modificação só terá validade quando confirmada por escrito. Nos casos 
em que este caderno for eventualmente omisso ou apresentar dúvidas de interpretação do projeto de 
arquitetura e ou dos projetos complementares de engenharia, deverão ser ouvidos os responsáveis 
técnicos, os quais prestarão esclarecimentos necessários. 

✓ COMISSÃO E DOCUMENTOS DA OBRA  

Para um melhor entendimento teremos o CONTRATANTE e a empresa encarregada da execução dos 
serviços de engenharia, como CONTRATADA. 

Será responsável pela fiscalização dos serviços, a COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, doravante 
denominada de FISCALIZAÇÃO. Suas decisões, instruções e interpretações serão imperativas, como se 
fossem emitidas pelo próprio CONTRATANTE. 

A CONTRATADA respeitará rigorosamente o projeto e suas especificações, sendo a CONTRATANTE 
previamente consultada para qualquer modificação. 

A FISCALIZAÇÃO terá plenos poderes para decidir sobre questões técnicas e burocráticas da obra, sem 
que isto implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, a qual será única e 
exclusivamente de competência da CONTRATADA. 

Obriga-se, ainda, a CONTRATADA a manter no canteiro de obras, um livro denominado de “DIÁRIO DE 
OBRA”, preenchido por esta, em três vias, onde serão anotados, os serviços em execução no dia, 
condições de tempo, efetivo diário e quaisquer outras anotações julgadas oportunas pela 
CONTRATADA. 

A FISCALIZAÇÃO terá acesso direto a este livro, podendo também nele, escrever tudo que julgar 
necessário, a qualquer tempo. 

Todas as comunicações e ordens de serviços, tanto da CONTRATADA, quanto da FISCALIZAÇÃO só 
serão levadas em consideração, se contidas no “DIÁRIO DE OBRA”. 

✓ CRITÉRIOS DE SIMILARIDADES  

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, sendo rejeitados 
aqueles que não se enquadrarem nas especificações fornecidas.  



 
 

 

Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a 
FISCALIZAÇÃO a respeito de sua utilização. 

A CONTRATADA se obriga, no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou equipamento 
proposto mediante a apresentação de laudos comprobatórios, com base nas normas da ABNT, e/ou 
testes de ensaios realizados por Institutos ou Laboratórios Tecnológicos credenciados. 

Os materiais que não possam atender as condições em epígrafe poderão ser aceitos, desde que 
satisfaçam às normas relativas à sua finalidade, demonstrando seu comportamento satisfatório, no 
mercado, após cinco anos de uso, após considerações da FISCALIZAÇÃO. 

Na seleção dos materiais, satisfeitos os requisitos de preço e qualidade, os de fabricação nacional 
terão preferência sobre os de outras procedências. 
 

✓ OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
a) Executar todos os serviços com zelo, limpeza, eficiência e pontualidade, em consonância com as 

normas técnicas e procedimentos específicos.  
b) Fornecer aos funcionários uniformes e todos os EPI´s necessários para a execução das tarefas e 

responsabilizar-se pela utilização correta dos mesmos.  
c) Manter o local de trabalho sempre limpo e organizado (padrão 5S) e promover campanhas de 

conscientização e melhorias.  
d) Monitorar e controlar a geração de resíduos, aplicáveis ao objeto do contrato, não contribuindo 

de nenhuma forma para contaminação do meio ambiente.  
e) Substituir imediatamente todo e qualquer funcionário que a Fiscalização Municipal julgar ter 

comportamento inconveniente ou ser inadequado à execução dos serviços, sem ônus para a Prefeitura 
Municipal. A Substituição deverá ocorrer num prazo máximo de 10 (dez) dias úteis sem prejuízo das 
atividades, por profissional de capacidade igual ou superior ao substituído. Dependendo da situação, a 
Prefeitura Municipal poderá exigir o afastamento daquele profissional logo após sua comunicação.  

f) Facilitar à Fiscalização o acesso a todos os materiais, equipamentos e ferramentas que serão 
utilizados na obra, inclusive notas fiscais, folhas de ponto, contracheques, e qualquer documentação 
pertinente à obra.  

g) Utilizar materiais, ferramentas e equipamentos novos, de primeira qualidade, que estejam de 
acordo com as especificações técnicas e recomendações do fabricante.  

h) Utilizar profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas 
atividades necessárias à execução da obra.  

 
1- SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1- EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 

 

DEFINIÇÃO 

 
Compreende o fornecimento, montagem e execução de barracão em estrutura de madeira. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
O Barracão/almoxarifado deverá ter 15m², sendo de estrutura de madeira serrada, paredes em tábuas 
comuns ou em chapas compensadas, coberto com telha cerâmica, telha de alumínio ou com telhas de 
fibrocimento onduladas de 6 mm e piso cimentado. 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
Os serviços aceitos serão medidos de acordo com a área (m²) efetivamente trabalhada. 



 
 

 

1.2- LICENÇAS E TAXAS DE OBRA 
 

DEFINIÇÃO 

 
Deverão ser retiradas todas as licenças necessárias, para a perfeita execução da obra. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
Providenciar junto ao CREA (entrada e recolhimento) de anotação de responsabilidade técnica (ART) 
referente ao objeto do contrato e serviços pertinentes. 
 
Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação 
social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objetos 
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. 
 
Efetuar todas as despesas relativas à Execução de Obras perante os Órgãos Públicos e Particulares 
competentes. 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
Será medido após comprovação. 
 
1.3- PLACA DE OBRA 
 

DEFINIÇÃO 

 
A Placa de Obra tem como objetivo mostrar para sociedade os serviços realizados na obra, com seus 
valores e responsáveis técnicos. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
A CONTRATADA deverá solicitar junto a fiscalização o modelo da Placa de Obra, executando-a 
conforme o Projeto Específico fornecido.  
 
A placa de obra deverá ser em chapa galvanizada adesivada, ficará instalada durante todo o período da 
obra. 
 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 
A CONTRATADA também deverá instalar as placas da obra, de identificação da empresa e demais 
placas exigidas pela legislação corrente no canteiro de obras e em local de boa visibilidade. 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
Os serviços aceitos serão medidos de acordo com a área (m²) efetivamente trabalhada. 
 
2- DEMOLIÇÃO / RETIRADA 



 
 

 

 
2.1- DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO 

 

DEFINIÇÃO 

 
A demolição manual é feita com auxílio de picareta, ponteira e enxada. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
• A demolição do piso de concreto é feita com o uso de picareta, ponteira e enxada.  
• Executar o serviço de modo cuidadoso para se preservar a integridade dos intertravados a serem 
reaproveitados.  
• Após a retirada dos elementos empilhá-los no próprio local, para reutilizá-lo. 
 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 
• Checar se os EPC necessários estão instalados.  
• Usar os EPI exigidos para a atividade. 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
Será medido após comprovação. 
 
 
3- ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 
 
3.1- ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 
 

DEFINIÇÃO 

 
Estas atividades são organizadas em serviços de apoio, que viabilizam o desenvolvimento das 
atividades de execução da obra. Sob este título estão reunidos recursos materiais e pessoais alocados 
às seguintes funções: engenharia, administração de pessoal, suprimento, segurança do trabalho, 
vigilância, transporte, comunicação, higiene e limpeza, atendimentos médicos ambulatoriais e de 
emergência, hospedagem, alimentação, assistência social, relações públicas e empresariais, etc. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
A contratada deverá comunicar, com antecedência, o nome do engenheiro responsável, com suas 
prerrogativas profissionais. 
 
Atribuições responsáveis pela administração do canteiro de obra: 
 

✓ Engenheiro Civil Júnior: cuida da execução de todo o projeto, da fundação à conclusão da obra, 
orienta e fiscaliza o processo e os demais trabalhadores. 

✓ Encarregado Geral: Esse profissional tem conhecimento de todas as áreas da obra e atua sob 
orientação direta dos engenheiros, organizando e controlando os demais trabalhadores, prazos 
e materiais para que tudo seja construído (ou demolido) do jeito e no prazo certo. 



 
 

 

✓ Vigia Noturno: zelar pela guarda do patrimônio e exercer a observação do canteiro de obras, 
inspecionando sistematicamente e fiscalizando as dependências para evitar incêndios, roubos, 
entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades. 

 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 
A Fiscalização 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 
mesma. 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
A medição será por unidade. 
 
4- PAVIMENTAÇÃO 

4.1- ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M 

DEFINIÇÃO 

 
A escavação será executada de forma manual utilizando enxadas, pás, cavadores e etc. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
• Marcar no terreno as dimensões das estruturas a serem escavadas;  
• Executar a vala utilizando pá, picareta e ponteira;  
• Nivelar o fundo e retirar todo material solto do fundo. 

 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 
Obedecer à Norma NBR 12266/92 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de 
água, esgoto ou drenagem urbana.  
 
As escavações serão convenientemente escoradas e esgotadas, de forma a permitir, sempre, o fácil 
acesso e perfeito escoamento das águas superficiais, tomando-se todas as providências e cautelas 
aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e redes públicas. As 
escavações não devem prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e veículos, passeios, 
logradouros públicos.  
Aceite do serviço: as dimensões devem obedecer o projeto, com paredes cortadas a prumo e com 
superfícies planas. Uso de mão-de-obra habilitada. 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico. 
 
4.2-  CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO. 
 

DEFINIÇÃO 

 



 
 

 

O concreto ciclópico refere-se à adição ao concreto convencional um volume de até 30% de pedra de 
mão, lavadas e saturadas, no local de aplicação do concreto. 
A espessura de envolvimento da pedra de mão pelo concreto deve ser de no mínimo 5,0 cm. 
O concreto, onde as pedras de mão são adicionadas, deve possuir resistência característica a 
compressão mínima de 15 MPa, 30% em volume de pedra de mão e 70% de concreto. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
Preparo do Concreto no Canteiro de obras 
 
A dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os 
condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e resistência. 
O tempo de mistura depende das características físicas do equipamento e deve 
oferecer um concreto com características de homogeneidade satisfatória. O transporte do concreto 
recém preparado até o ponto de lançamento deve ser o menor possível e com cuidados dirigidos para 
evitar segregação ou perda de material. 
 
Por junta tratada entende-se a remoção da película superficial de nata, remoção de excessos e 
elementos estranhos, o processo de limpeza deve ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
 
O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição final, através de 
sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 cm, e com cuidados especiais para garantir o 
preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e prover adensamento antes do lançamento da 
camada seguinte. 
 
Em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a 2,0 m. No caso de peças 
altas, e principalmente se forem estreitas, o lançamento deve se dar através de janelas laterais em 
número suficiente que permita o controle visual da operação. 
 
Pode ser empregada cura química com aval da FISCALIZAÇÃO. 
 
Cura e Proteção 
 
O concreto, para atingir sua resistência total, deverá ser curado e ter sua superfície protegida 
adequadamente contra a ação do sol, do vento, da chuva, de águas em movimento e de agentes mecânicos. 
 
A cura deverá continuar durante um período mínimo de 7 dias após o lançamento, conforme NB-1/NBR-
6118 da ABNT. 
 
A água para a cura deverá ser doce e limpa, com a mesma qualidade da usada para o preparo do concreto. 
 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 
Controle da execução 
 
O Controle Tecnológico abrangerá pelo menos o previsto nos seguintes itens: 
 
Qualidade dos Materiais 
 
Cimento 
 



 
 

 

O cimento deverá atender às exigências das Normas Brasileiras, de acordo com sua aplicação. A 
aceitação do cimento na obra está subordinada à execução de ensaios prévios de amostras do material 
proveniente das fontes de produção. 
 
Sempre que houver dúvida sobre a qualidade do cimento, novos ensaios deverão ser realizados. Na 
entrega no Canteiro, em sendo observadas alterações na qualidade do cimento, devido ao mau 
acondicionamento no transporte, por insuficiência de proteção contra intempéries, ou qualquer outro 
motivo, a partida será rejeitada, embora munida de certificado, não sendo permitida a sua utilização 
na obra, da qual deverá ser imediatamente retirada. 
 
Em face das características peculiares de comportamento dos cimentos, eventuais misturas de 
diferentes marcas poderão implicar em alguns efeitos inconvenientes (trincas, fissuras, etc.).  
 
Assim, o emprego de misturas de cimento de diferentes qualidades ficará na dependência de uma 
aprovação prévia pela Fiscalização. 
 
Agregados 
 
Os agregados deverão atender às especificações da ABNT. 
 
Verificar se os agregados atendem à NBR 7221. 
 
Verificar se os agregados não contêm teores minerais passíveis de proporcionar reações químicas 
alcali-agregado. 
 
Verificar se os agregados graúdos atendem à NBR 7809(7) e tem índice de forma < 3,0. 
 
Verificar se os agregados graúdos atendem à NBR 7211. 
 
Água de Amassamento 
 
Deverá ser tal que não apresente impurezas que possam vir a prejudicar as reações com os compostos de 
cimento tais como sais, álcalis ou materiais orgânicos em suspensão. 
 
Verificar se a água de amassamento apresenta os limites máximos de pH e substâncias estranhas, 
confirmadas por ensaios de laboratório, dentro do especificado na NBR 11560. 
 
Aditivos 
Sempre que considerado conveniente e aprovado pela Fiscalização, serão empregados aditivos na 
confecção do concreto. 
 
O uso de aditivo acelerador de pega fica condicionado a uma aprovação pela Fiscalização, após análise de 
resultados de laboratório quanto à composição químico-aditiva. 
 
Fica proibido o uso de aditivo acelerador de pega com composto ativo à base de cloreto de cálcio em 
estruturas de concreto armado e/ou pretendido. 
 
O desempenho do aditivo será comprovado através de ensaios comparativos com um concreto 
"referência", sem aditivo (CE-18:06.02-001 da ABNT). 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 



 
 

 

O concreto será medido em metros cúbicos de volume efetivamente executados, de acordo com o 
Fck utilizado. 
 
4.3- ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
 

DEFINIÇÃO 

 
Compreende a execução de alvenarias de vedação com blocos vazados de concreto. 
 
Terminologia 
Alvenaria a Facão ou Cutelo 
 
Sistema de assentamento dos tijolos de maneira que a espessura da parede coincida com sua menor 
dimensão.  
 
Juntas Amarradas 
Sistema de execução das alvenarias em que as juntas verticais entre blocos ou tijolos de fiadas 
consecutivas são dispostas de uma maneira desencontrada. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
- Demarcar a alvenaria - materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a 
partir dos eixos ortogonais, distribuir as peças no vão de forma a criar um gabarito das juntas, 
executar a primeira fiada;  
- Elevação da alvenaria - assentar as peças com juntas a prumo, utilizando argamassa aplicada com 
colher de pedreiro:  
- Conferir que a inclinação das aletas conduza as àguas pluviais para o exterior do edifício;  
- Rejuntar as peças utilizando um molde sulcador para assegurar a uniformidade do rejuntamento. 
 
Instalações elétricas e hidráulicas embutidas 
• Os cortes na alvenaria para a colocação de tubos, eletrodutos, caixas e elementos de fixação em geral, 

deverão ser executados com a utilização de disco de corte, para evitar danos e impactos que possam 
danificá-la; 

• Após a colocação da tubulação, realização dos testes na rede hidráulica e passagem de sondas nos 
eletrodutos, serão preenchidos todos os buracos e aberturas com argamassa de assentamento, 
pressionada firmemente, de modo a ocupar todos os vazios. 

 
Fixação de esquadrias e rodapés 
Para a fixação de esquadrias e rodapés poderão ser utilizados tacos de madeira embutidos nas alvenarias, 
grapas metálicas ou parafusos com buchas plásticas. 
 
Nos vãos de portas, os marcos deverão ser fixados em seis pontos, sendo um par a cerca de 40,0cm do 
piso, um par a cerca de 40,0 cm da verga e o terceiro par a meia distância entre os outros. 
Nos vãos de janelas, os marcos serão fixados em seis pontos, sendo dois em cada ombreira, a cerca de 30,0 
cm da verga e do peitoril, um no eixo do peitoril e um no eixo da verga. 
 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

Controle da execução 
 



 
 

 

As alvenarias de vedação, em tijolos ou blocos, serão executadas de maneira a se obter um paramento 
correto, de acordo com as seguintes diretrizes: 
• O tipo de tijolo ou bloco, a sua espessura e a sua locação deverão obedecer às dimensões e aos 

alinhamentos determinados no projeto; 
• As paredes deverão ser perfeitamente alinhadas e aprumadas, tanto nos paramentos verticais 

quanto nos cantos. A verificação deverá ser periódica, durante o levantamento, com comprovação 
após sua conclusão. Para tal, deverá ser utilizada uma régua de metal ou de madeira, posicionando-
a em diversos pontos da parede. Não serão admitidas distorções superiores a 0,5 cm; 

• As juntas verticais do tipo mata-junta deverão ser aprumadas; 
 
O controle geométrico será feito através da verificação “in loco”. 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
Os serviços serão medidos pela área de alvenaria executada, em metros quadrados, obtida em 
apenas uma das faces do plano da parede (inclusive para alvenaria aparente). 
Serão descontados todos os vãos, quaisquer que sejam as suas dimensões. 
 
4.4/4.5-  CHAPISCO/MASSA ÚNICA 
 

DEFINIÇÃO 

 
Chapisco 
Trata-se da camada de argamassa constituída de cimento, areia grossa, água e, eventualmente, aditivo, 
possuindo baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de 
revestimento. Geralmente usada no traço 1:3 (cimento e areia). 
 
Emboço / Reboco 
Trata-se da camada de argamassa de revestimento, constituída de cimento, arenoso, areia média, água e, 
eventualmente aditivo, destinada à regularização da base, podendo constituir-se no acabamento final. 
Os emboços e os rebocos serão considerados como uma camada única de revestimento, para efeito desta 
Especificação. 
Os tipos de emboço / reboco, consideradas suas propriedades físicas, são os seguintes: 
 
Comum: emboço / reboco preparado na obra ou pré-fabricado, que admite a permuta de umidade entre 
a superfície rebocada e o ar ambiente. 
 
Hidrófugo: emboço / reboco no qual a adição de aditivos hidrofugantes à sua composição impede a 
entrada de umidade por precipitação pluvial normal, o mesmo não acontecendo, todavia, com a difusão 
do vapor d’água. 
 
Impermeável: emboço / reboco resistente à pressão d’água. 
 
Celular: emboço / reboco de propriedades especiais para aderir diretamente sobre concreto ou 
alvenaria. 
Os tipos de emboço / reboco, consideradas as características de acabamento da superfície, são os 
seguintes: 
 
Raspado: emboço / reboco desempenado que, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, tem seu 
acabamento final obtido por raspagem a serra. 
 



 
 

 

Acamurçado: emboço / reboco com acabamento áspero, acamurçado obtido com desempenadeira de 
madeira e espuma de borracha. 
 
Liso a Colher: emboço / reboco com acabamento alisado a desempenadeira de aço, de modo a 
proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme. 
 
Lavado a Ácido: emboço / reboco desempenado que, após curado, é lavado com solução de água e ácido, 
para remoção da nata superficial própria dos aglutinantes. 
 
Projetado: emboço / reboco com acabamento granulado, fino ou grosso, com função de revestimento 
rústico, tendo sua aplicação executada, preferencialmente, com máquina aplicadora de argamassa. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
Fabricação 
As argamassas deverão ser misturadas até a obtenção de uma mistura homogênea. 
O cimento deverá ser medido em peso, 25 ou 50 kg por saco, podendo ser adotado volume 
correspondente a 17,85 ou 35,7 litros, respectivamente. 
A areia poderá ser medida em peso ou em volume, em recipiente limpo e íntegro, dimensionado de acordo 
com o seu inchamento médio. 
A quantidade de água será determinada pelo aspecto da mistura, que deverá estar coesa e com 
trabalhabilidade adequada à utilização prevista. 
Deverá ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessária para cada etapa, a fim de se evitar o 
início do seu endurecimento, antes do seu emprego. 
O procedimento para a execução das argamassas deverá obedecer o previsto na NBR 7200 – 
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. 
 
Fabricação em misturador mecânico 
A ordem de colocação no misturador deverá ser na seguinte: 
• Parte da água; 
• A areia; 
• Outro aglomerante, se houver; 
• Cimento e; 
• Resto da água com o aditivo, se for o caso. 

 
A mistura mecânica deverá ser contínua, não sendo permitido tempo inferior a 3 minutos. 
A dosagem prevista, especificada pela proporção, deverá ser em volume seco e deverá ser obedecida 
rigorosamente para cada aplicação. 
 
Fabricação manual 
A masseira destinada ao preparo das argamassas deverá encontrar-se limpa e bem vedada. A evasão de 
água acarreta a perda de aglutinantes, com prejuízos para a resistência, a aparência e outras propriedades 
dos rebocos. 
Para amassamento manual, a mistura deverá ser executada em superfície plana, limpa, impermeável e 
resistente, seja em masseira, tablado de madeira ou cimentado, com tempo mínimo de 6 minutos. 
 
A mistura seca de cimento e areia deverá ser preparada com auxilio de enxada e pá, até que apresente 
coloração uniforme. Em seguida, a mistura será disposta em forma de coroa e adicionada a água no centro 
da cratera formada. A mistura prosseguirá até a obtenção de uma massa homogênea, acrescentando-se, 
quando necessário, mais um pouco de água para conferir a consistência adequada à argamassa. 
Chapisco 



 
 

 

A argamassa de chapisco deverá ser preparada de acordo com as recomendações constantes nesta 
Especificação, ou seja, conforme os traços T1 (uma parte de cimento: três partes de areia média), T2 ou T3 
(1 de cimento : 3 de areia média + aditivo). O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser 
revestida. 
Produtos adesivos poderão ser adicionados à argamassa de chapisco, para melhorar as condições de 
aderência, desde que compatíveis com o cimento empregado e com o material da base (Traço T2). 
Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais 
soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência. 
 
Os processos para limpeza da base poderão ser os seguintes: 
• Para remoção de pó e de materiais soltos -Escovar e lavar a superfície com água ou aplicar jato de água 

sob pressão. 
• Para remoção de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos - Escovar a superfície 

com solução alcalina de fosfato trisódico (30g de Na3PO4 em um litro de água) ou soda cáustica, 
enxaguando, em seguida, com água limpa em abundância. Pode-se, ainda, saturar a superfície com água 
limpa, aplicar solução de ácido muriático (5 a 10% de concentração) durante cinco minutos e escovar 
em abundância. 

 
Poderão ser empregados, na limpeza, processos mecânicos (escovamento com escova de cerdas de aço, 
lixamento mecânico ou jateamento de areia) sendo a remoção da poeira feita através de ar comprimido 
ou lavagem com água, em seguida. 
Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser pré-molhada suficientemente. 
A execução do chapisco deverá ser realizada através de aplicação vigorosa da argamassa, continuamente, 
sobre toda a área da base que se pretende revestir. 
Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura deverá ser feita através de 
umedecimentos periódicos, estabelecidos pela Fiscalização. 
 
Emboço / Reboco 
A argamassa de emboço / reboco deverá ser preparada de acordo com as recomendações constantes 
nesta Especificação. 
O procedimento de execução deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e 
tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. 
A areia a ser utilizada deverá ser espalhada para secagem. Em seguida, será peneirada, utilizando-se 
peneiras cujos diâmetros serão em função da utilização da argamassa. 
A base a receber o emboço / reboco deverá estar regularizada. Caso apresente irregularidades 
superficiais superiores a 10 mm, tais como depressões, furos, rasgos, eventuais excessos de argamassa 
das juntas da alvenaria ou outras saliências, deverá ser reparada, antes de iniciar o revestimento. 
Os rasgos efetuados para a instalação das tubulações deverão ser corrigidos pela colocação de tela 
metálica galvanizada ou pelo enchimento com cacos de tijolos ou blocos. 
O emboço / reboco deverá ser iniciado somente após concluídos os serviços a seguir indicados, 
obedecidos seus prazos mínimos: 
 
• 24 horas após a aplicação do chapisco; 
• 4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto. 

 
O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências dispostos de forma tal que a 
distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira, geralmente régua de alumínio, a 
ser utilizada. Nesses pontos, deverão ser fixados cacos planos de material cerâmico ou taliscas de madeira 
usando-se, para tanto, argamassa idêntica à que será empregada no revestimento. 
 
Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento das faixas entre as taliscas, 
empregando-se argamassa, que será sarrafeada, em seguida, constituindo as “guias” ou “mestras”. 



 
 

 

A superfície deverá ser molhada e, a seguir, deverá ser aplicada a argamassa de emboço, com lançamento 
vigoroso, com auxílio da colher de pedreiro ou através de processo mecânico, até o preenchimento da 
área desejada. 
Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita a retirada do excesso e a regularização da 
superfície, pela passagem da desempenadeira ou régua. 
Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa, nos 
pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície cheia e homogênea. 
Os emboços / rebocos só serão executados depois da colocação dos marcos das portas e antes da 
colocação de alisares e rodapés. 
O lançamento de argamassa com aditivo hidrófugo na masseira será objeto de cuidados especiais, no 
sentido de evitar-se a precipitação do hidrofugante. 
Como esse componente do reboco apresenta dificuldades em misturar-se com a água, o amassamento 
será enérgico, de forma que haja homogeneização perfeita no produto final. 
Na aplicação do emboço / reboco hidrófugo será evitado o aparecimento de fissuras que venham a 
permitir que as águas pluviais atinjam a alvenaria. 
Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do emboço / reboco externo não será iniciada ou, 
caso já o tenha sido, será ordenada a sua interrupção. 
Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os emboços / rebocos externos executados em 
uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos. 
As paredes destinadas a servir de substrato para laminados plásticos, placas de cortiça e pinturas a base 
de epóxi e de poliuretano receberão emboço / reboco com argamassas pré-fabricadas (industrializadas). 
 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 
Controle do Chapisco 
A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida e ser constituída de areia, predominantemente 
grossa, com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm. 
O chapisco deverá apresentar espessura máxima de 5 mm, textura aberta com superfície irregular e 
descontínua, de forma a permitir a visualização de pequenas áreas da base. 
 
Controle do Emboço / Reboco 
 
A argamassa de emboço / reboco deverá ter consistência adequada ao uso, compatível ao processo de 
aplicação (manual ou mecânico), constituída de areia média, com dimensão entre 1,2 e 4,8 mm. 
O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá possuir textura e 
composição uniforme, proporcionar facilidade de aplicação manual ou por processo mecanizado. 
O aspecto e a qualidade da superfície final deverão corresponder à finalidade de aplicação e à 
decoração especificada. 
As bases de revestimento deverão atender às condições de nivelamento, prumo e acabamento, fixadas 
pela especificação da Norma Brasileira NBR-7200. 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
Para fins de pagamento efetivamente, a unidade de medição dos emboços/rebocos e chapiscos será o 
metro quadrado real executado, descontando-se todos os vãos livres tais como, portas, janelas, 
aberturas etc, independente de suas áreas. 
 
4.6- CONTRAPISO RÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 
 

DEFINIÇÃO 

 



 
 

 

Execução de camada com a finalidade de nivelar o piso para receber o revestimento final, obedecendo 
aos níveis ou inclinações previstas para o acabamento que os deve recobrir. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
Deverá ser usado argamassa no traço de 1:4, de cimento e areia. 
 

• - Limpar a base;  
• - Definir os níveis do contrapiso;  
• - Aplicar previamente os quadrados de manta nas posições das taliscas, por colagem, e 

assentar as taliscas sobre a manta;  
• - Aplicar a manta de polietileno expandido, deixando mínimo de 15 cm de subida no rodapé 

(mínimo 10 cm acima da cota acabada do contrapiso), 10 cm de sobreposição na junção entre 
mantas e sobre recortes nas regiões das taliscas;  

• - Lançar, espalhar e compactar a 1ª camada de argamassa de contrapiso (com metade da 
espessura final);  

• - Colocar a tela de arame galvanizado em toda a área, deixando sobreposição mínima de 5cm 
nas emendas necessárias;  

• - Lançar, espalhar e compactar a 2ª camada de argamassa de contrapiso;  
• - Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado. 

 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 
Não deve ser executado em dias chuvosos e devem ser protegidos da ação direta do sol logo após a 
aplicação.  
Uso de mão-de-obra especializada.  
 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
Os serviços serão medidos pela área executada, em metros quadrados, conforme dimensões do 
projeto. 
 
4.7- EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. 
 

DEFINIÇÃO 

 
O passeio é a parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou 
elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, 
excepcionalmente, de ciclistas. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
• Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montamse as fôrmas que servem 
para conter e dar forma ao concreto a ser lançado, coloca-se lona plástica e, sobre ela, são colocadas as 
telas de armadura;  
• Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do 
concreto;  



 
 

 

• Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, 
aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.  
• Por último, são feitas as juntas de dilatação. 
 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 
• Ajustes e arremates;  
• Respeitar tempo de cura do concreto;  
• Manter úmido. 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado. 
 
4.8- EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA COM APLICAÇÃO A FRIO. 
 

DEFINIÇÃO 

 
Consiste na aplicação de uma camada de material asfáltico sobre a superfície de uma base concluída, 
antes da execução de um revestimento betuminoso. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
• Varredura da base (*)  
• Umedecimento superficial  
• Distribuição uniforme do ligante (corrigir falhas bicos)  
• Não aplicar em dias de chuva ou iminência. 
 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 
• Não transitar sobre imprimação (proteger o banho com areia em travessias); 
• Aguardar período cura/36 hs (evaporação do querosene); 
• Não ultrapassar período > 30 dias para executar o revestimento. 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro quadrado. 
 
4.9- TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). 
 

DEFINIÇÃO 

 
Consiste no transporte de material asfáltico. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 



 
 

 

 
Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de 
tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico.   
 
Transporte da carga em velocidade e horário adequados e descarga em local legalizado e licenciado de 
acordo com as normas ambientais vigentes. 
 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 
Não exceder a carga máxima do caminhão.  
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, aos transeuntes e 
observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da 
Construção.  
Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade constante da planilha orçamentária. 
 
4.10- PINTURA DE LIGAÇÃO 
 

DEFINIÇÃO 

 
Consiste na aplicação de ligante asfáltico sobre superfície de base ou revestimento asfáltico 
anteriormente à execução de uma camada asfáltica qualquer, objetivando promover condições de 
aderência entre esta e o revestimento a ser executado. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
• Limpeza da área a receber a pintura de ligação;  
• Em seguida, aplicar a emulsão asfáltica - RR-2C, de uma vez, em toda a superfície.  
• Após a aplicação, aguardar o tempo de ruptura do material. 
 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, aos transeuntes e 
observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da 
Construção. 
Uso de mão-de-obra habilitada.  
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade constante da planilha orçamentária. 
 
4.11- CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. 
 

DEFINIÇÃO 

 



 
 

 

Concreto betuminoso usinado à quente é uma mistura betuminosa executada em usina apropriada, 
composta de agregados minerais e cimento asfáltico de petróleo, espalhada e comprimida a quente. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
EQUIPAMENTO 
 - Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação de 1,90 m a 5,30 m, potência de 
105 HP e capacidade de 450 t/h;  
- Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência de 110 HP, peso sem/com lastro de 
10,8/27,0 t e largura de rolagem de 2,30 m;  
- Rolo compactador vibratório tandem, aço liso, potência de 125 HP, peso sem/com lastro de 
10,20/11,65 t e largura de trabalho de 1,73 m;  
- Trator de pneus com potência de 85 cv, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada;  
- Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 
15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica. 
 
Execução 
- Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a limpeza da faixa a ser pavimentada com o uso da 
vassoura mecânica rebocável para remoção de materiais que possam prejudicar a adesão da mistura 
asfáltica à base;  
- A mistura asfáltica é transportada entre a usina e a frente de serviço através de caminhões 
basculantes que a despejam no silo da vibroacabadora;  
- A vibroacabadora ajustada para executar o revestimento asfáltico com a espessura e largura prevista 
em projeto percorre o trecho da faixa a ser asfaltada despejando e pré-compactando a mistura 
aquecida. Durante a passagem do equipamento, um operador de mesa verifica a espessura da camada;  
- Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e defeitos deixados pela 
vibroacabadora;  
- Na sequência, assim que há frente disponível de trabalho, passa-se o rolo compactador de pneus, na 
faixa recém-pavimentada, na quantidade de fechas prevista em projetos. Deve ser possível ajustar a 
pressão dos pneus, iniciando a passagem com pequenas pressões e, assim que a mistura asfáltica for 
esfriando, aumentam-se as pressões;  
- Atrás do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem, com o número de fechas 
previsto em projeto e dando o acabamento final ao revestimento asfáltico. 
 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 
Controle Tecnológico de Materiais  
Este controle abrange os ensaios e determinações para verificar se as condições dos materiais, 
exigidos no projeto estão sendo atendidas.  
Cimento Asfáltico  
a) Para todo carregamento que chegar à obra, serão realizados os seguintes ensaios: - Um ensaio de 
penetração a 250 C (DNER ME 003/94); - Um ensaio de ponto de fulgor (DNER ME 148/94); - Um 
ensaio de espuma.  
b) Para os três primeiros carregamentos, e posteriormente a cada dez carregamentos, serão 
executados ensaios de viscosidade Saybolt-Furol, a várias temperaturas (no mínimo três valores), que 
permitam o traçado da curva "viscosidade-temperatura", (Sugere-se três valores: 120°, 145° e 177°C) 
(DNER ME 004/94); 
c) Um índice de susceptibilidade térmica para cada 100t, determinado pelos ensaios DNER ME 
003/94)  
 
 Agregados e "Filler"  



 
 

 

a) Quando se constar alteração mineralógica (visual) na bancada da pedreira em exploração, e no 
mínimo uma vez por mês, deverão ser executados:  
- Três ensaios de abrasão "Los Angeles" (DNER ME 035/98);  
- Três ensaios de durabilidade (DNER-ME 89/94);  
- Três ensaios de adesividade (DNER ME 078/94 e DNER 079/94).  
c) Diariamente, serão realizados dois ensaios de granulometria de cada agregado empregado (DNER 
ME 083/98), e dois ensaios de equivalente de areia, para o agregado miúdo (DNER ME 054/97)  
d) Para o agregado miúdo, será realizado, para cada dia de trabalho, um ensaio de equivalente de areia 
(DNER-ME 54/97);  
e) O controle do "filler" envolverá a realização de ensaio de granulometria, a cada três dias de trabalho 
(DNER ME 083/98). 
 
Melhorador de Adesividade 
A eficácia do melhorador de adesividade, quando utilizado, deverá ser verificada pela execução de três 
ensaios de adesividade (DNER ME 078/94), no início da obra e sempre que forem constatadas 
mudanças no agregado.  
 
Controle da Execução  
Controle de Temperatura  
a) O controle de temperatura, durante a produção de massa, compreenderá as leituras de 
temperaturas, envolvendo:  
- Agregado nos silos quentes;  
- O cimento asfáltico, na usina; 
- A massa asfáltica, no momento da saída do misturador.  
b) O controle de temperatura, na pista, envolverá a leitura de temperatura:  
- Em cada caminhão que chega à pista;  
- Na massa asfáltica distribuída, no momento do espalhamento e no início da compressão.  
 
Controle da Quantidade de Ligante e da Graduação da Mistura de Agregados 
Para cada 100 t de massa, e ao menos uma vez por dia de trabalho, será coletada, imediatamente após 
a passagem da acabadora, uma amostra da mistura distribuída, que será encaminhada ao laboratório 
da NOVACAP. Cada amostra será submetida aos seguintes ensaios:  
a) Extração de betume (DNER-ME 53/94), a % de ligante na mistura deve respeitar os limites 
estabelecidos no projeto da mistura, observando-se a tolerância máxima de ± 0,3;  
b) Análise granulométrica da mistura de agregados resultante das extrações (DNER ME 083/98). A 
curva granulométrica deve manter-se contínua enquadrando-se dentro das tolerâncias especificadas 
no projeto da mistura. 
 
Controle das Características de Estabilidade e Fluência da Mistura  
a) Para cada 200t e ao menos uma vez por dia de trabalho, será coletada, imediatamente após a 
passagem da acabadora, uma amostra da mistura distribuída e encaminhada ao laboratório da 
NOVACAP, com a qual serão moldados três corpos de prova Marshall, com a energia de compactação 
especificada (DNER ME 043/95) e o ensaio de tração por compressão diametral a 250 C (DNER ME 
138/94), assim como determinadas as massas específicas aparentes.  
b) Cada corpo de prova será submetido a rompimento na prensa Marshall, determinando-se a 
estabilidade e a fluência. 
 
Controle da Compressão da Mistura  
a) A cada 100 m por faixa de pista compactada, será obtida uma amostra indeformada extraída com 
sonda rotativa (Ø=4"), em local correspondente, aproximadamente, à trilha de roda externa. Um 
destes pontos deverá, necessariamente, coincidir com o ponto de coleta de amostras para extração de 
betume e moldagem de corpos de prova Marshall;  



 
 

 

b) Comparando-se os valores obtidos para as massas específicas aparentes dos corpos de prova 
extraídas com rotativa (densidades) e a massa específica aparente obtida dos ensaios realizados no 
laboratório da NOVACAP, serão determinados os correspondentes graus de compactação. 
 
Controle Geométrico e de Acabamento  
 
Controle de Espessura  
A espessura da camada de concreto betuminoso será avaliada nos corpos de prova extraída com sonda 
rotativa.  
 
Controle de Acabamento da Superfície  
As condições de acabamento da superfície serão apreciadas pela Fiscalização, em bases visuais. Em 
particular, serão avaliadas as condições de desempenho da camada, a quantidade das juntas 
executadas e a inexistência de marcas decorrentes de má qualidade da distribuição e/ou de 
compressão inadequada.  
 
Durante a execução deverá ser feito diariamente um controle de acabamento da superfície do 
revestimento, com o auxílio de duas réguas, uma de 3,0 m e outra de 0,90 m, colocadas em ângulo reto 
e paralelamente ao eixo da pista, respectivamente. A variação da superfície entre dois pontos 
quaisquer de contato, não deve exceder a 0,5 cm, quando verificada com qualquer das réguas. 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é metro cúbico. 
 
4.12- TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 
20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM) 
 

DEFINIÇÃO 

 
Consiste no transporte de material asfáltico. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de 
tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico.   
 
Transporte da carga em velocidade e horário adequados e descarga em local legalizado e licenciado de 
acordo com as normas ambientais vigentes. 
 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 
Não exceder a carga máxima do caminhão.  
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, aos transeuntes e 
observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da 
Construção.  
Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 



 
 

 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade constante da planilha orçamentária. 
 
4.13- PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. 

DEFINIÇÃO 

 
Pintura de piso com tinta acrílica. 

 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
- Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 28 dias;  
- Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, gordura, graxa, 
sabão ou bolor;  
- Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perímetro;  
- Diluir fundo preparador com água, 10% do volume; - Aplicar uma demão de fundo preparador com 
trincha ou rolo de lã; - Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume;  
- Aplicar 1ª demão da tinta acrílica diluída com rolo de lã (esperar de 1 a 4 horas após aplicação do 
fundo preparador);  
- Fazer retoques e cantos com trincha;  
- Aplicar 2ª demão de tinta acrílica sem nenhuma diluição com rolo de lã (esperar 4 horas após 
aplicação da 1ª demão);  
- Aplicar a 2ª demão de tinta a 90° da 1ª demão (aplicação cruzada);  

 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 
- Remover fitas após secagem. 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
A medição será feita por metro quadrado executado. 

 
4.14- GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 

13 CM BASE X 22 CM ALTURA. 
 

DEFINIÇÃO 

 
As guias têm a função de separar a faixa de passeio da faixa de pavimentação, servindo para orientação 
do tráfego, drenagem superficial e aumento da segurança para os usuários das vias. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
• Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha.  
• Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia.  
• Execução das guias e sarjetas com máquina extrusora.  
• Execução das juntas de dilatação.  
• Acabamento e molhamento da superfície durante o período de cura do concreto. 
 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  



 
 

 

 
O controle geométrico da execução das obras será feito através de levantamentos topográficos, 
auxiliados por gabaritos para execução das canalizações e acessórios. 
As dimensões das seções transversais avaliadas não devem diferir das indicadas no projeto de mais de 
1%, em pontos isolados. Todas as medidas de espessuras efetuadas devem situar-se no intervalo de ± 
10% em relação à espessura de projeto. 
Será feito o controle qualitativo dos dispositivos, de forma visual, avaliando-se as características de 
acabamento das obras executadas, acrescentando-se outros processos de controle, para garantir que 
não ocorra prejuízo à operação hidráulica da canalização. Da mesma forma será feito o 
acompanhamento das camadas de embasamento dos dispositivos, acabamento das obras e 
enchimento das valas 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
Os serviços serão medidos pelo comprimento, determinado em metros, acompanhando as declividades 
executadas, incluindo fornecimento e colocação de materiais, mão-de-obra e encargos, equipamentos, 
ferramentas e eventuais necessários à execução. 
 
4.15- PINTURA DE (GUIA/MEIO-FIO) COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 

DEFINIÇÃO 

 
Pintura de meio fio com tinta acrílica. 

 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
- Certificar-se que o meio fio foi executado há pelo menos 28 dias;  
- Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, gordura, graxa, 
sabão ou bolor;  
- Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perímetro;  
- Diluir fundo preparador com água, 10% do volume; - Aplicar uma demão de fundo preparador 
com trincha ou rolo de lã; - Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume;  
- Aplicar 1ª demão da tinta acrílica diluída com rolo de lã (esperar de 1 a 4 horas após aplicação 
do fundo preparador);  
- Fazer retoques e cantos com trincha;  
- Aplicar 2ª demão de tinta acrílica sem nenhuma diluição com rolo de lã (esperar 4 horas após 
aplicação da 1ª demão);  
- Aplicar a 2ª demão de tinta a 90° da 1ª demão (aplicação cruzada);  
 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 
- Remover fitas após secagem. 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
A medição será feita por metro quadrado executado. 

5- SINALIZAÇÃO 



 
 

 

5.1- PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

 

DEFINIÇÃO 

 
Consiste em pintura de faixas de pedestre ou zebradas com tinta acrílica, retrorrefletiva e tinta epóxi, 
de acordo com Sinalização de segurança na via / interrupção ou desvio do tráfego de veículos em 
obediência ao Código de Trânsito Brasileiro. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
- Limpeza do pavimento com varredura e jatos de ar comprimido;  
- Medir com trena e marcar com linha e giz as faixas; - Colocar fita crepe lateralmente às linhas de 
demarcação;  
- Preparar tinta e mistura de microesferas de acordo com o especificado;  
- Aplicar a tinta retrorrefletiva com trincha ou rolo de lã dentro das faixas demarcadas;  
- Imediatamente após aplicação da tinta, disersar microesferas (drop-on) sobre a tinta fresca;  
- Remover fitas após secagem. 
 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 
Uso de mão-de-obra habilitada.  
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade constante da planilha orçamentária. 

 

5.2/5.3/5.4- PLACA DE SINALIZAÇÃO METÁLICA 

DEFINIÇÃO 

 
As placas para sinalização vertical têm por finalidade regulamentar o uso, advertir sobre perigos 
potenciais e orientar os usuários durante os seus deslocamentos na rodovia. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
As chapas destinadas à confecção das placas de aço devem ser planas, do tipo NB 1010/1020, com 
espessura de 1,25 mm, bitola #18, ou espessura de 1,50 mm, bitola #16. 
Placas maiores que 3,0 m² devem ter a cada m²:  
- reforço estrutural em cantoneira de aço patinável, conforme ASTM A588(2), de 1 1/4” por 1 1/4” por 
1/8”, em uma única peça, soldada com eletrodo de cromo níquel;  
- perfil metálico de aço carbono NB 1010/1020, galvanizado por imersão a quente.  
Os reforços devem ser pintados na cor preta com tratamento e primer adequado ao tipo de 
procedimento, após o processo de soldagem.  
A fixação da chapa de aço à estrutura deve ser feita através de fita dupla face com largura mínima de 
25 mm. 
 



 
 

 

O dimensionamento das placas, tarjas, letras, pictogramas etc. deve atender ao projeto de sinalização 
elaborado especificamente para cada local. 
A implantação das placas deve obedecer aos parâmetros de projeto. A colocação de placas que 
necessite interdição de faixa de rolamento deve ser autorizada pelo Departamento de Trânsito. 
 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 
O fornecedor ou fabricante das placas é o responsável pela realização dos ensaios e testes que 
comprovem o cumprimento das premissas desta especificação.  
Os materiais empregados para a elaboração das placas de aço devem ser analisados e terem sua 
qualidade comprovada em laboratório credenciado.  
As dimensões das placas devem atender, rigorosamente, às dimensões prevista no projeto. 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é a unidade constante da planilha orçamentária. 

 

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

6.1- SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR 

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

DEFINIÇÃO 

 
Retirar luminária de vapor do braço para iluminação pública. 

 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
- Verificar o local da instalação;  
- Retirar luminária de vapor do braço para iluminação pública;  
- Conectar os cabos da luminária LED nos cabos da rede existente;  
- Encaixar luminária LED no braço para iluminação pública. 
 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 
Atender às Normas: 
• NBR 5101: 2018 - Iluminação pública - Procedimento.  
• NBR 5461:1991 - Iluminação.  
• NBR 15129:2012 - Luminárias para iluminação pública - Requisitos particulares. 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
A medição será feita por unidade. 

 

6.2- LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

DEFINIÇÃO 



 
 

 

 
Instalação de Luminária de LED para iluminação pública de 138 W até 180 W, invólucro em alumínio 
ou aço inox. 

 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
- Verificar o local da instalação;  
- Conectar os cabos da luminária nos cabos da rede existente;  
- Encaixar luminária LED no braço para iluminação pública. 

 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 
Atender às Normas: 
• NBR 5101: 2018 - Iluminação pública - Procedimento.  
• NBR 5461:1991 - Iluminação.  
• NBR 15129:2012 - Luminárias para iluminação pública - Requisitos particulares. 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
A medição será feita por unidade. 

 

7. EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIO URBANO / PAISAGISMO 

7.1- BANCO EM CONCRETO 

DEFINIÇÃO 

 
Nos locais indicados em planta serão instalados bancos em concreto. 

 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
Os bancos serão em concreto armado aparente, sem revestimento. 

 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 
Não serão aceitos elementos de concreto que não apresentem uniformidade de coloração, 
homogeneidade de textura, regularidade das superfícies e resistência ao pó e agressões ambientais em 
geral. 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
A medição será feita por unidade. 

 

7.2- LIXEIRA EM MADEIRA C/ ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO 
 

DEFINIÇÃO 

 
As lixeiras serão em madeira de lei. 
 



 
 

 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
As lixeiras serão executadas em madeira de lei, com estrutura de aço. 
Para a colocação do conjunto, será executado, 10 cm abaixo do nível do solo pronto, bloco de concreto 
sem armadura, nas dimensões de 30 cm X 30 cm X 40 cm, no qual o montante ficará inserido 30 cm. 
 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 
Todos os elementos metálicos serão tratados, garantindo a ausência de possíveis pontos de corrosão 
devido a solda, furos, etc. 
Após a colocação da lixeira será feito o acabamento do piso, com a correspondente pavimentação. 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
A medição será feita por unidade entregue e aceita pela Fiscalização. 

 

7.3- RETIRADA DE GRAMA 

DEFINIÇÃO 

 
Retirada da grama manual. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
• A retirada do pavimento em grama será executada de forma manual;  
 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 
Aceite do serviço: as dimensões devem obedecer ao projeto; 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
A medição será feita por metro quadrado executado. 

 

7.4- PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. 

DEFINIÇÃO 

 
Plantio de grama em placas alinhadas. 

 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
• Com o solo previamente preparado, espalham-se as placas de grama pelo terreno;  
• Os plantios devem ser feitos com as placas de grama alinhadas. 
 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 



 
 

 

Aceite do serviço: as dimensões devem obedecer ao projeto; 
Uso de mão-de-obra habilitada. 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
A medição será feita por metro quadrado executado. 

 

7.5- PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M 

DEFINIÇÃO 

 
O paisagismo consiste numa técnica aliada à reconstrução da paisagem natural dentro de cenários 
tomados pelas construções. É utilizada para integrar o homem com a natureza, oferecendo melhor 
condição de vida pelo equilíbrio do meio ambiente. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
• Com o solo previamente preparado, faz-se a escavação manual;  
• Em seguida a árvore ornamental é posicionada no furo;  
• É feito o reaterro do furo com o solo local. 
 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 
A contratada deverá seguir as quantidades constantes no projeto, respeitando o porte e o 
distanciamento de plantio nela sugeridos.  
Além de fornecer mudas em perfeitas condições fitossanitárias, essa empresa deverá adotar cuidados 
especiais ao executar as obras, de modo a garantir não só a integridade do projeto quanto o bom 
desenvolvimento de todas as espécies vegetais. Esses cuidados se referem ao preparo do solo, a 
qualidade do solo a ser introduzido, qualidades das mudas e manuseio delas. 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
A medição será feita por unidade. 

 

7.6- LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO TURÍSTICA (ROTATÓRIA) 

 
7.6.1- FUNDAÇÕES 

7.6.1.1- ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

DEFINIÇÃO 

 
A escavação será executada de forma manual utilizando enxadas, pás, cavadores e etc. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
• Marcar no terreno as dimensões das estruturas a serem escavadas;  
• Executar a vala utilizando pá, picareta e ponteira;  



 
 

 

• Nivelar o fundo e retirar todo material solto do fundo. 
 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 
Obedecer à Norma NBR 12266/92 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de 
água, esgoto ou drenagem urbana.  
 
As escavações serão convenientemente escoradas e esgotadas, de forma a permitir, sempre, o fácil 
acesso e perfeito escoamento das águas superficiais, tomando-se todas as providências e cautelas 
aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e redes públicas. As 
escavações não devem prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e veículos, passeios, 
logradouros públicos.  
Aceite do serviço: as dimensões devem obedecer o projeto, com paredes cortadas a prumo e com 
superfícies planas. Uso de mão-de-obra habilitada. 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico. 

 

7.6.1.2- EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 

MADEIRA SERRADA. 

DEFINIÇÃO 

 
Segundo a NBR 6122:1996, o radier é um elemento de fundação rasa que é dotado de rigidez para 
receber as cargas devidas à edificação. Ele ainda pode ser definido como uma fundação em superfície 
contínua, apresentando a geometria de uma laje de concreto, podendo possuir uma viga de borda. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
- Marcar no terreno os locais de escavação da viga de borda.  
- Escavar utilizando pá, picareta e ponteira.  
- Compactar o solo, conforme previsto em projeto.  
- Montar as formas, escorando-as com piquetes de madeira.  
- Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face exposta da forma.  
- Verificar as dimensões e posicionamento das formas (nivelamento, prumo, alinhamento e 
estanqueidade).  
- Lançar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado e nivelado, compactar com 
compactador à percussão e nivelar a superfície.  
- Sobre lastro, dispor a lona, garantindo sobreposição de mínimo 30 cm das emendas para impedir o 
escoamento da nata de cimento e a umidade ascendente.  
- Posicionar os espaçadores soldados (treliças) de forma a garantir o cobrimento mínimo e não 
oferecer riscos de deslocamento das armaduras durante a concretagem.  
- Distribuir as telas de acordo com as especificações do projeto, observando nas seções de emenda das 
telas os traspasses especificados.  
- Posicionar as armaduras de reforço (vergalhões ou segmentos de tela eletrossoldada) conforme 
especificações do projeto estrutural.  
- Enrijecer o conjunto de armaduras mediante amarração com arame recozido, de forma que não 
ocorra movimentação durante a concretagem da laje.  
- Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do 



 
 

 

projeto estrutural.  
- Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o 
concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega 
do concreto – verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega.  
- Após verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para 
controle da resistência à compressão, lançar o material com a utilização de bombas.  
- Adensá-lo com uso de vibrador de imersão de forma que toda a armadura e os componentes 
embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa do concreto.  
- Realizar o acabamento com sarrafo com movimentos de vai-e-vem.  
- Regularizar a superfície utilizando rodo de corte.  
- Executar a cura do concreto.  
- Promover a retirada das formas. 
 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 
Obedecer às Normas: 
- ABNT NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto - Procedimento.  
- ABNT NBR 6122:2010 – Projeto e execução de fundações.  
- ABNT NBR 14931:2004 – Execução de estruturas de concreto - Procedimento.  
- ABNT NBR 7480:2007 – Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - 
Especificação.  
- ABNT NBR 7481:1990 – Tela de aço soldada – Armadura para concreto. 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado. 

 

7.6.1.3- ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. 

DEFINIÇÃO 

 
Define-se como a execução dos serviços de corte, estiramento, dobramento, armação e colocação nas 
formas, de barras de aço (CA -25, CA -50 ou CA -60), posicionadas de maneira a absorver os esforços de 
tração sobre as estruturas de concreto armado. O posicionamento dessas barras deve ser definido no 
projeto estrutural pelo engº calculista. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
Corte, Estiramento e Dobramento 
 
O corte, estiramento e dobramento das barras de aço doce deverão ser executados a frio, de acordo com 
os detalhes do projeto e as prescrições da ABNT. 
As barras de aço cortadas e dobradas, quando não aplicadas imediatamente, serão numeradas e 
etiquetadas de acordo com os números da prancha e de sua posição no projeto estrutural. 
Deverão ser estocadas em local limpo e seco e sem contato direto com o solo. 
Quando da liberação de frente de serviço para sua aplicação, caso a armadura apresente-se suja ou 
desenvolvendo processo de corrosão, deverá ser limpa com escova de aço e jato de água antes de sua 
utilização. 



 
 

 

Caberá à Fiscalização definir a necessidade dessa limpeza e a qualidade da mesma, antes de liberar a sua 
utilização.  
 
Montagem 
As armaduras serão montadas com as barras de aço e colocadas nas formas, nas posições indicadas no 
projeto, sobre espaçadores de plásticos ou ainda sobre peças especiais (caranguejos), quando for o caso, 
de modo a garantir seus recobrimentos com concreto e seus necessários afastamentos das formas. 
 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 
Recebimento 
Serão consideradas armaduras para concreto armado, inicialmente, as que satisfizerem a NBR 
7480/82 da ABNT. As barras não poderão apresentar defeitos prejudiciais, tais como fissuras, 
espoliações, bolhas, oxidações excessivas e corrosão. Deverão ser rejeitadas as barras que não 
atendam a esta Especificação. Se a porcentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar 
praticamente impossível sua separação, todo o lote fornecido deverá ser rejeitado. 
 
Amostragem 
A CONTRATADA, em cada lote fornecido de barras da mesma seção nominal e da mesma categoria, 
deverá seguir os seguintes procedimentos: 
• Verificar o peso do material fornecido e observar se são preenchidas as condições gerais, 

rejeitando-se as barras que não as preencham. 
 
• Separar as barras não rejeitadas em lotes, por diâmetro, aproximadamente do mesmo peso, não 

sendo permitido menos de dois lotes. O peso de cada lote expresso em toneladas, será igual a 0,5 D 
para a categoria CA-25 e a 0,3 D para as categorias CA -50 e CA-60, sendo D o diâmetro nominal em 
milímetros, arredondando-se esse peso para um número inteiro de toneladas. 

 
• Separar ao acaso, de cada lote, uma barra e providenciar a extração, de uma de suas extremidades, 

de um segmento com aproximadamente 2,0 m de comprimento, que será considerado como 
amostra representativa do lote. 

 
• Efetuar a remessa dessa amostra, devidamente autenticada, a um laboratório indicado pela 

Fiscalização, para execução dos ensaios de recebimento. 
 
Ensaios 
Recebida a amostra representativa do lote, o laboratório providenciará os ensaios de tração e 
dobramento, obedecendo, respectivamente, às NBR 6152/80 e NBR 6153/80 da ABNT, utilizando 
corpos de prova constituídos por segmentos da barra. No caso de barras com mossas ou saliências, 
será tomada como área da seção transversal a área da seção transversal de uma barra de aço fictícia, 
de seção circular, que tenha o mesmo peso por metro linear que a barra ensaiada.  
O laboratório fornecerá, à CONTRATADA, o certificado dos ensaios realizados, será entregue à 
Fiscalização para exame e aceite, antes da utilização do lote. Em casos especiais, a critério da 
Fiscalização, a armadura deverá ser submetida também aos ensaios de aderência e fadiga, 
respectivamente, NBR 7477 e NBR 7478 da ABNT. 
 
Aceitação ou Rejeição do Lote 
Para cada lote de fornecimento, a CONTRATADA deverá comparar os resultados obtidos nos ensaios 
de recebimento com as exigências da NBR 7480/82. O lote será aceito caso todos os ensaios referentes 
à amostra sejam satisfatórios. Caso um ou mais desses resultados não satisfaçam às referidas 
exigências, a barra da qual foi colhida a amostra será separada e rejeitada. Para contraprova, serão 



 
 

 

retiradas novas amostras de duas outras barras do mesmo lote, uma de cada barra, que serão 
submetidas aos mesmos ensaios.  
O lote será aceito caso todos os resultados de ensaios referentes às novas amostras sejam satisfatórias. 
O lote será rejeitado caso qualquer um desses novos resultados não satisfaça às exigências. Se mais de 
20% dos lotes de um fornecimento forem rejeitados, a CONTRATADA deverá rejeitar todo o material. 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
As armaduras para concreto armado serão medidas por quilograma de aço de aço cortado, estirado, 
dobrado, armado e colocado nas formas das estruturas de concreto armado, de acordo com as 
quantidades constantes no quadro de ferros dos projetos, sem considerar a percentagem relativa a 
perdas, emendas ou utilização inadequada do material. 
Os pesos dos aços CA-25, CA-50 e CA-60, a serem considerados, quando não especificados no 
projeto, serão os seguintes: 

 

 
 

 

 

7.6.1.4- ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. 

 

DEFINIÇÃO 

 
Define-se como a execução dos serviços de corte, estiramento, dobramento, armação e colocação nas 
formas, de barras de aço (CA -25, CA -50 ou CA -60), posicionadas de maneira a absorver os esforços de 
tração sobre as estruturas de concreto armado. O posicionamento dessas barras deve ser definido no 
projeto estrutural pelo engº calculista. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 



 
 

 

 
Corte, Estiramento e Dobramento 
 
O corte, estiramento e dobramento das barras de aço doce deverão ser executados a frio, de acordo com 
os detalhes do projeto e as prescrições da ABNT. 
As barras de aço cortadas e dobradas, quando não aplicadas imediatamente, serão numeradas e 
etiquetadas de acordo com os números da prancha e de sua posição no projeto estrutural. 
Deverão ser estocadas em local limpo e seco e sem contato direto com o solo. 
Quando da liberação de frente de serviço para sua aplicação, caso a armadura apresente-se suja ou 
desenvolvendo processo de corrosão, deverá ser limpa com escova de aço e jato de água antes de sua 
utilização. 
Caberá à Fiscalização definir a necessidade dessa limpeza e a qualidade da mesma, antes de liberar a sua 
utilização.  
 
Montagem 
As armaduras serão montadas com as barras de aço e colocadas nas formas, nas posições indicadas no 
projeto, sobre espaçadores de plásticos ou ainda sobre peças especiais (caranguejos), quando for o caso, 
de modo a garantir seus recobrimentos com concreto e seus necessários afastamentos das formas. 
 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 
Recebimento 
Serão consideradas armaduras para concreto armado, inicialmente, as que satisfizerem a NBR 
7480/82 da ABNT. As barras não poderão apresentar defeitos prejudiciais, tais como fissuras, 
espoliações, bolhas, oxidações excessivas e corrosão. Deverão ser rejeitadas as barras que não 
atendam a esta Especificação. Se a porcentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar 
praticamente impossível sua separação, todo o lote fornecido deverá ser rejeitado. 
 
Amostragem 
A CONTRATADA, em cada lote fornecido de barras da mesma seção nominal e da mesma categoria, 
deverá seguir os seguintes procedimentos: 
• Verificar o peso do material fornecido e observar se são preenchidas as condições gerais, 

rejeitando-se as barras que não as preencham. 
 
• Separar as barras não rejeitadas em lotes, por diâmetro, aproximadamente do mesmo peso, não 

sendo permitido menos de dois lotes. O peso de cada lote expresso em toneladas, será igual a 0,5 D 
para a categoria CA-25 e a 0,3 D para as categorias CA -50 e CA-60, sendo D o diâmetro nominal em 
milímetros, arredondando-se esse peso para um número inteiro de toneladas. 

 
• Separar ao acaso, de cada lote, uma barra e providenciar a extração, de uma de suas extremidades, 

de um segmento com aproximadamente 2,0 m de comprimento, que será considerado como 
amostra representativa do lote. 

 
• Efetuar a remessa dessa amostra, devidamente autenticada, a um laboratório indicado pela 

Fiscalização, para execução dos ensaios de recebimento. 
 
Ensaios 
Recebida a amostra representativa do lote, o laboratório providenciará os ensaios de tração e 
dobramento, obedecendo, respectivamente, às NBR 6152/80 e NBR 6153/80 da ABNT, utilizando 
corpos de prova constituídos por segmentos da barra. No caso de barras com mossas ou saliências, 
será tomada como área da seção transversal a área da seção transversal de uma barra de aço fictícia, 
de seção circular, que tenha o mesmo peso por metro linear que a barra ensaiada.  



 
 

 

O laboratório fornecerá, à CONTRATADA, o certificado dos ensaios realizados, será entregue à 
Fiscalização para exame e aceite, antes da utilização do lote. Em casos especiais, a critério da 
Fiscalização, a armadura deverá ser submetida também aos ensaios de aderência e fadiga, 
respectivamente, NBR 7477 e NBR 7478 da ABNT. 
 
Aceitação ou Rejeição do Lote 
Para cada lote de fornecimento, a CONTRATADA deverá comparar os resultados obtidos nos ensaios 
de recebimento com as exigências da NBR 7480/82. O lote será aceito caso todos os ensaios referentes 
à amostra sejam satisfatórios. Caso um ou mais desses resultados não satisfaçam às referidas 
exigências, a barra da qual foi colhida a amostra será separada e rejeitada. Para contraprova, serão 
retiradas novas amostras de duas outras barras do mesmo lote, uma de cada barra, que serão 
submetidas aos mesmos ensaios.  
O lote será aceito caso todos os resultados de ensaios referentes às novas amostras sejam satisfatórias. 
O lote será rejeitado caso qualquer um desses novos resultados não satisfaça às exigências. Se mais de 
20% dos lotes de um fornecimento forem rejeitados, a CONTRATADA deverá rejeitar todo o material. 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
As armaduras para concreto armado serão medidas por quilograma de aço de aço cortado, estirado, 
dobrado, armado e colocado nas formas das estruturas de concreto armado, de acordo com as 
quantidades constantes no quadro de ferros dos projetos, sem considerar a percentagem relativa a 
perdas, emendas ou utilização inadequada do material. 
Os pesos dos aços CA-25, CA-50 e CA-60, a serem considerados, quando não especificados no 
projeto, serão os seguintes: 
 

 
 

 

 

7.6.1.5- FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 



 
 

 

 

DEFINIÇÃO 

 
Consiste no fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para a execução dos elementos 
usados para confinar o concreto das fundações e dar-lhe a forma e as linhas exigidas pelo projeto 
estrutural. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
- A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das peças de 
madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos 
cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou 
marcador eletrônico de ângulo, etc;  
- Pregar os sarrafos nas tábuas, de acordo com o projeto, para compor os painéis que estarão em 
contato com o concreto;  
- Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação.  
- Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas.  
- Posicionar as quatro faces, conforme projeto, e pregá-las com prego de cabeça dupla.  
- Escorar as laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no terreno. 
 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 
Controle da execução 
Todas as dimensões das formas deverão estar rigorosamente de acordo com o projeto estrutural 
executivo. 
As formas deverão ter resistência suficiente para suportar pressões resultantes do lançamento e 
adensamento do concreto, de modo a se manterem rigidamente na posição correta sem deformações. 
Devem ser suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de nata de cimento durante a 
concretagem. 
Na sua execução deverá ainda, ser observado o seguinte: 
• A locação dos furos para passagem das redes de esgoto e elétricas, quando for o caso; 
• Sua limpeza; 
• Seu umedecimento antes do lançamento do concreto;   
• A vedação das juntas. 

 
NORMA TÉCNICA DE AQUISIÇÃO E RECEBIMENTO DE COMPENSADO DE MADEIRA PARA FORMA 
Esta norma visa fornecer subsídios e dados técnicos aos profissionais da Construção Civil na aquisição 
e recebimento de compensado de madeira para Forma. 
 
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE RECEBIMENTO DESTES ARTEFATOS DE 
MADEIRA 
• UMIDÍMETRO (aparelho medidor de umidade para madeiras); 
• PAQUÍMETRO; 
• TRENA (comprimento 5m); 
• RÉGUA DE ALUMÍNIO (comprimento 2,20m). 

 
DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA CONTROLE DE RECEBIMENTO  
 
AMOSTRAGEM 
No controle de uniformidade de lote, tomaremos uma amostra de 5% do total de cada tipo de peça, 
retiradas de vários pontos da carga. 



 
 

 

 
UMIDADE DE EQUILÍBRIO DAS LÂMINAS DE MADEIRA 
A madeira é um material higroscópico, isto é, possui a habilidade de tomar ou ceder umidade em 
forma de vapor. Quando úmida, geralmente perde vapor  
d’água para a atmosfera e, quando seca, pode absorver vapor d’água para a atmosfera e, quando seca, 
pode absorver vapor d’água do ambiente que a rodeia. 
Existe uma situação em que a madeira não perde nem absorve água do ar. Isto ocorre quando a 
umidade da madeira está em equilíbrio com a umidade relativa do ar (UR) o que é denominado 
Umidade de Equilíbrio da Madeira (UEM). É, portanto, a umidade que a madeira atinge, 
numericamente após um longo período de tempo exposta a um ambiente com uma dada temperatura 
e umidade relativa. 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Serão medidas por metro quadrado de superfície de forma em contato com o concreto, incluindo-se 

aí o custo dos reparos que se fizerem necessários após o lançamento da armadura. 

 

7.6.1.6- CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 

USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

 

DEFINIÇÃO 

 
Compreende o fornecimento dos materiais, equipamentos e a mão-de-obra, especializada, necessários à 
execução de estruturas em concreto armado. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
Materiais e Equipamentos: 
- Cimento Portland composto CP II-32;  
- Areia média – areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno de 1,30, 
pronta para o uso. Caso se constate a presença de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), 
proceder previamente ao seu peneiramento, utilizar composição correspondente;  
- Seixo rolado para aplicação em concreto – agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 0,6 e 
25 mm e que atenda à norma ABNT NBR 7211;  
- Operador de betoneira: responsável por carregar e descarregar o equipamento e operá-lo;  
- Servente: auxilia no carregamento e descarregamento. 
- Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência 
de 4 cv, sem carregador, O insumo pode ser substituído por betoneira de mesma capacidade com 
motor a diesel potência 10 HP, com carregador. 
 
Execução: 

• Lançar parte da água e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento; 
• Lançar o cimento conforme dosagem indicada; 
• Após algumas voltas da betoneira, lançar o restante da água; 
• Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela normalização técnica e/ou pelo fabricante 

do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais. 
 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 



 
 

 

Controle da execução 
 
O Controle Tecnológico abrangerá pelo menos o previsto nos seguintes itens: 
 
Qualidade dos Materiais 
 
Cimento 
 
O cimento deverá atender às exigências das Normas Brasileiras, de acordo com sua aplicação. A 
aceitação do cimento na obra está subordinada à execução de ensaios prévios de amostras do material 
proveniente das fontes de produção. 
 
Sempre que houver dúvida sobre a qualidade do cimento, novos ensaios deverão ser realizados. Na 
entrega no Canteiro, em sendo observadas alterações na qualidade do cimento, devido ao mau 
acondicionamento no transporte, por insuficiência de proteção contra intempéries, ou qualquer outro 
motivo, a partida será rejeitada, embora munida de certificado, não sendo permitida a sua utilização 
na obra, da qual deverá ser imediatamente retirada. 
 
Em face das características peculiares de comportamento dos cimentos, eventuais misturas de 
diferentes marcas poderão implicar em alguns efeitos inconvenientes (trincas, fissuras, etc.).  
 
Assim, o emprego de misturas de cimento de diferentes qualidades ficará na dependência de uma 
aprovação prévia pela Fiscalização. 
 
Agregados 
 
Os agregados deverão atender às especificações da ABNT. 
 
Verificar se os agregados atendem à NBR 7221. 
 
Verificar se os agregados não contêm teores minerais passíveis de proporcionar reações químicas 
alcali-agregado. 
 
Água de Amassamento 
 
Deverá ser tal que não apresente impurezas que possam vir a prejudicar as reações com os compostos de 
cimento tais como sais, álcalis ou materiais orgânicos em suspensão. 
 
Verificar se a água de amassamento apresenta os limites máximos de pH e substâncias estranhas, 
confirmadas por ensaios de laboratório, dentro do especificado na NBR 11560. 
 
Aditivos 
 
Sempre que considerado conveniente e aprovado pela Fiscalização, serão empregados aditivos na 
confecção do concreto. 
 
O uso de aditivo acelerador de pega fica condicionado a uma aprovação pela Fiscalização, após análise de 
resultados de laboratório quanto à composição químico-aditiva. 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 



 
 

 

O concreto será medido em metros cúbicos de volume efetivamente executados, de acordo com o 

Fck utilizado. 

 

7.6.2- LETREIRO EM PAINEL ACM 

7.6.2.1- PAINEL ACM 

DEFINIÇÃO 

 
São estruturas de alumínio composto. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
Os painéis são aparafusados ou colados sobre uma subestrutura de alumínio. O encontro dos 
painéis de ACM com o suporte de fixação é um ponto crítico na instalação. 

 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 
A fixação dos painéis envolve uma série de cuidados que vão desde o manuseio do material no 
canteiro de obras, à aplicação dos elementos de vedação e alinhamentos sobre a estrutura.  
As dimensões das placas devem atender, rigorosamente, as dimensões previstas no projeto. 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
Os serviços serão medidos em metros quadrados. 
 

7.6.3- ILUMINAÇÃO 

7.6.3.1 / 7.6.3.2- PONTO DE LUZ / FORÇA / CAIXAS / TUBULAÇÕES/ FIAÇÃO 

 

DEFINIÇÃO 

 
Compreende instalações elétricas conforme a norma NBR-5410 da ABNT, Instalações elétricas de 
baixa tensão, bem como padrões e procedimentos da concessionária local., garantindo assim a 
segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
Os serviços de Instalações serão executados segundo as especificações e diretrizes da ABNT, 
observando-se exigências e padrões da concessionária local sendo de responsabilidade da empresa 
contratada. 
Nos pontos de força monofásicos e trifásicos que foram previstos no projeto, deverão ser deixadas 
caixas de passagem com tampa. 
 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 



 
 

 

A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal especializado, que já tenha executado obras 
similares, ficando a CONTRATADA responsável pela equipe indicada. 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
A medição será por unidade executada. 

7.6.3.3 / 7.6.3.4- LUMINÁRIAS 

 

DEFINIÇÃO 

 
Consiste no fornecimento e instalação de luminárias internas e externas deverão ser instaladas com suas 
respectivas lâmpadas (incandescentes, fluorescentes, mistas e a vapor de mercúrio) e seus reatores. 
 
Os materiais, seus modelos estão definidos no projeto. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
A montagem seguirá as orientações do fabricante e do projeto. 
 
Basicamente, compreenderá: 
 
• A locação conforme projeto; 

 
• A fixação da luminária na forma indicada no projeto; 

 
• A ligação elétrica da mesma às bases do reator, quando houver; 

 
• A instalação das lâmpadas e reposição de forro, se houver; 

 
• O teste de funcionamento. 

 

CRITÉRIOS DE CONTROLE  

 
Controle do material 
 
As luminárias, sejam para lâmpadas fluorescentes ou incandescentes, mistas ou a vapor de mercúrio 
obedecerão às Normas pertinentes da ABNT, tendo resistência adequada e possuindo espaço 
suficiente para permitir as ligações necessárias. 
 
Além do aspecto estético desejado, serão observadas as recomendações a seguir: 
• Todas as peças de aço das luminárias serão protegidas contra corrosão, mediante pintura, 

esmaltação, zincagem ou outros processos equivalentes; 
 
• As peças de vidro das luminárias deverão ser montadas de forma a oferecer segurança, tendo 

espessura adequada e arestas expostas lapidadas, de forma a evitar cortes quando manipuladas. 
 
• As luminárias destinadas a embutir deverão ser construídas de material incombustível e que não 

seja danificado sob condições normais de serviço. Seu invólucro deverá abrigar todas as partes 
vivas ou condutores de energia, condutos e porta-lâmpadas, permitindo-se, porém, a fixação de 
lâmpadas e “starters” na sua face externa; 



 
 

 

 
• Luminárias destinadas a funcionar em locais úmidos, deverão ser construídas de forma a impedir a 

penetração de umidade em eletroduto, porta-lâmpadas e demais partes elétricas. Não se devem 
empregar materiais absorventes nesses aparelhos; 

 
• Toda luminária deverá apresentar, em local visível, as seguintes informações: 

 
▪ Nome do fabricante ou marca registrada; 

 
▪ Tensão de alimentação. 

 
• Potências máximas dos dispositivos que nele podem ser instalados (lâmpadas, reatores, etc.); 

 
Controle da instalação 
 
A montagem deverá estar rigorosamente de acordo com o projeto e as especificações do fabricante. 
 
Antes da energização deverá ser verificada a situação das ligações e, após, se foco e luminosidade estão 
de acordo com o projetado, com o auxílio de um luxímetro. 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
A medição será por unidade (und) instalada, testada e aceita pela Fiscalização. 
 
O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

8- SERVIÇOS FINAIS 
 
8.1- LIMPEZA FINAL. 
 

DEFINIÇÃO 

 
A limpeza geral da obra busca a sua entrega em plenas condições de funcionamento. 
 

MÉTODO EXECUTIVO 

 
Todos os entulhos gerados pela execução da obra serão retirados pela empresa CONTRATADA, bem 
como a limpeza interna do prédio, como vidros, excesso de rejunte, manchas, salpicos de tinta e outros 
não especificados. 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
Os serviços aceitos serão medidos de acordo com a área (m²) efetivamente trabalhada. 
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VISTA SUPERIOR - PAVIMENTAÇÃO E CANTEIRO

ESC.:1/75

PISTA DE ROLAR

T
E

N
T

O

F
A

I
X

A
 
D

E
 
S

E
R

V
I
Ç

O

2.20

PISTA DE ROLAR

M
E

I
O

-
F

I
O

C
A

L
Ç

A
D

A

1.50

T
E

N
T

O

CANTEIRO 

CALÇADA

CALÇADA

01

PISTA DE ROLAR

CANTEIRO CENTRAL

PERFIL VIÁRIO - CORTE 01

ESC.:1/75

M
E

I
O

-
F

I
O

P
A

S
S

E
I
O

T
E

N
T

O

P
A

S
S

E
I
O

T
E

N
T

O

1%

EXTENSÃO TOTAL DO CANTEIRO=100 m

2.501.50

5.50

ESTACIONAMENTO

C
A

L
Ç

A
D

A

E
I
X

O
 
D

E
 
F

A
I
X

A
 
D

E
 
V

E
Í
C

U
L

O

1%

1%

0.00

E
I
X

O
 
D

E
 
F

A
I
X

A
 
D

O
 
E

S
T

A
C

I
O

N
A

M
E

N
T

O

ESTACIONAMENTO

CALÇADA

7.40

+0.15 +0.15

3.70

PISTA DE ROLAR

3.70

7.40

3.703.70

CALÇADA

PISTA DE ROLAR

E
I
X

O
 
D

E
 
F

A
I
X

A
 
D

E
 
V

E
Í
C

U
L

O

01

Km/h

40

Km/h

40

ESTACIONAMENTO ( 8 VAGAS)

URBANIZAÇÃO

ESC.: 1/150

ESTACIONAMENTO ( 8 VAGAS)

K
m

/
h

4
0

K
m

/
h

4
0

4
0

4
0

40

02 (UNI)

PLACA DE ADVERTÊNCIA

02 (UNI)

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO

40
LIMITE DE VELOCIDADE

PERMITIDA

FAIXA DE PEDESTRE

OBJETO:

DATA:

ESCALA:

PRANCHA:

07/10

INDICADA

JAN/2022

PROJETO:

ARQUITETÔNICO

ESTADO DO PARÁ

PODER EXECUTIVO

        PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA

MARIA DO PARÁ

                            CNPJ: 05.149.174/0001-34

CONTEÚDO:
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SETA DE POSICIONAMENTO NA PISTA - BRANCO REFLETIVO

DIMENSÕES PARA VELOCIDADE MENOR OU IGUAL A 60Km/h

LINHA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE

BRANCO REFLETIVO

 PARADA OBRIGATÓRIA "PARE"

BRANCO REFLETIVO

LINHA DE RETENÇÃO  

Forma Cor

Fundo Amarelo

Simbolo Preta

Preta

Amarela

letra Preta

Via

Urbana

Orla interna

Orla externa

Lado min

(m)

Orla interna

min (m)

0,45 0,010 0,020

Orla externa

min (m)

Forma

Obrigação/

restrição Proibição

Cor

Fundo Branco

Simbolo Preta

Tarja Vermelha

Orla Vermelha

letra Preta

Via Diâmetro

(m)

Tarja

(m)

Orla

(m)

Urbana 0,35 0,028 0,050

REGULAMENTAÇÃO

-Largura da linha                mínima - 0,10m

                                            máxima - 0,30m

-Cor Branca

linha de bordo

-Largura da linha : a mesma da linha à qual dá continuidade

-Relação entre A e B = 1:1

linha de continuidade

-Cor : a mesma da linha à qual dá continuidade

linha dupla contínua

-Largura da linha                 mínima - 0,10m

                                            máxima - 0,30m

-Cor Amarelo

A B

A B

linha simples contínua

-Largura da linha                 mínima - 0,10m

                                            máxima - 0,30m

-Cor Amarelo
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A: 225,07 m²
ÁREA PERMEÁVEL

+ 0.20

A: 17,85 m²
ÁREA PERMEÁVEL

+ 0.20

A: 17,85 m²
ÁREA PERMEÁVEL

+ 0.20

A: 96,31 m²
ÁREA PERMEÁVEL

+ 0.20

SINALIZAÇÃO URBANIZAÇÃO - ROTATÓRIA

4
0

SANTA

MARIA

DO PARÁEU

40

SANTA

MARIA

DO PARÁEU

ELEVAÇÃO - LETREIRO ENRADA DA CIDADE
ESC: 1/50

02 (UNI)

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO

01 (UNI)

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO

40
LIMITE DE VELOCIDADE

PERMITIDA

DÊ A PREFERÊNCIA E PARE

SETA DE POSICIONAMENTO NA PISTA - BRANCO REFLETIVO

DIMENSÕES PARA VELOCIDADE MENOR OU IGUAL A 60Km/h

Forma Cor

Fundo Amarelo

Simbolo Preta

Preta

Amarela

letra Preta

Via

Urbana

Orla interna

Orla externa

Lado min

(m)

Orla interna

min (m)

0,45 0,010 0,020

Orla externa

min (m)

Forma

Obrigação/

restrição Proibição

Cor

Fundo Branco

Simbolo Preta

Tarja Vermelha

Orla Vermelha

letra Preta

Via Diâmetro

(m)

Tarja

(m)

Orla

(m)

Urbana 0,35 0,028 0,050

REGULAMENTAÇÃO

-Largura da linha                mínima - 0,10m

                                            máxima - 0,30m

-Cor Branca

linha de bordo

-Largura da linha : a mesma da linha à qual dá continuidade

-Relação entre A e B = 1:1

linha de continuidade

-Cor : a mesma da linha à qual dá continuidade

linha dupla contínua

-Largura da linha                 mínima - 0,10m

                                            máxima - 0,30m

-Cor Amarelo

A B

A B

linha simples contínua

-Largura da linha                 mínima - 0,10m

                                            máxima - 0,30m

-Cor Amarelo
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BANCO EM CONCRETO ARMADO

DETALHES BANCO

PLANTA BAIXA - BANCO
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ELEVAÇÃO - BANCO
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CORTE 01 - BANCO
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+0.15

CONTRA PISO

CALÇADA EM CONCRETO - 12cm

TERRA PREPARADA

SOLO NATURAL

BASE

SARJETA EM CONCRETO SIMPLES

MEIO-FIO

escala...........................1:25
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DET. RAMPA CANTEIRO

escala...........................1:25
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 CANTEIRO - GERAL

ROTATÓRIA

RETIRADA DA GRAMA  GERAL

QUADRO DE ÁREAS DEMOLIÇÃO

A= 3.950,73 m²

A= 880,70 m²

A= 6.058,80m²

CANTEIRO

ROTATÓRIA

QUADRO DE  ESCAVAÇÃO VALAS

A= 8.624,17 m²

A= 520,85 m²

 CANTEIRO

 ROTATÓRIA

QUADRO DE  PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO

A= 8.436,49 m²

A= 471,87 m²

QUADRO DE  IMPRIMAÇÃO/PINTURA DE LIGAÇÃO/CBUQ

A= 4.255,97 m²

A= 1.325,25 m²

QUADRO PINTURA DE PISO

QUADRO DE PINTURA SINALIZAÇÃO

A= 7.662,20 m²

A= 214,20 m²

PAINEL ACM

BASE DE CONCRETO

QUADRO DE ÁREAS - LETREIRO

A= 57,70 m²

A= 16,00 m²

 CANTEIRO

 ROTATÓRIA

QUADRO DE  EXECUÇÃO DE GRAMA

A= 4.742,81 m²

A= 357,08 m²

 CANTEIRO

 ROTATÓRIA

 CANTEIRO A= 8.436,49 m²

 CANTEIRO

 ROTATÓRIA
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COORDENADAS USINA:

LAT:  1°23'12.30"S

LONG:  48°19'33.10"O
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ITEM CÓD. FONTE SERVIÇO
UN
D

QUANT
CUSTO UNIT. S/ 

BDI
PREÇO UNIT. 
(R$) C/ BDI

PREÇO TOTAL (R$)  % 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 30.644,71 0,52%

2 DEMOLIÇÃO / RETIRADA 481.253,91 8,14%

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 88.833,46 1,50%
4 PAVIMENTAÇÃO 4.354.211,23 73,68%
5 SINALIZAÇÃO 284.109,33 4,81%
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 309.952,80 5,25%
7 EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIO URBANO / PAISAGISMO 322.553,65 5,46%
8 SERVIÇOS FINAIS 37.691,98 0,64%

R$ 5.909.251,07 100,00%Total Geral da Obra

RESUMO 
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ITEM CÓD. FONTE SERVIÇO UND QUANT
CUSTO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. 

(R$) C/ BDI
PREÇO TOTAL (R$)  % 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 93208 SINAPI
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
m² 12,00 R$ 874,36 R$ 1.134,66 R$ 13.615,92 0,23%

1.2 10000 SEDOP LICENÇAS E TAXAS DA OBRA cj 1,00 R$ 12.622,32 R$ 16.379,98 R$ 16.379,98 0,28%

1.3 10004 SEDOP PLACA DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA m² 1,00 R$ 499,97 R$ 648,81 R$ 648,81 0,01%

R$ 30.644,71 0,52%

2 DEMOLIÇÃO / RETIRADA

2.1 20756 SEDOP DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO m³ 724,71 R$ 511,72 R$ 664,06 R$ 481.253,91 8,14%

R$ 481.253,91 8,14%

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

3.1 Comp. 001 CPU ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA unid. 1,00 R$ 68.454,54 R$ 88.833,46 R$ 88.833,46 1,50%

R$ 88.833,46 1,50%

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
m³ 1.408,33 R$ 67,60 R$ 87,72 R$ 123.538,98 2,09%

4.2 102487 SINAPI
	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
m³ 445,42 R$ 571,62 R$ 741,79 R$ 330.406,62 5,59%

4.3 103356 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 2.213,35 R$ 52,48 R$ 68,10 R$ 150.728,96 2,55%

4.4 87879 SINAPI
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

m² 2.656,02 R$ 4,01 R$ 5,20 R$ 13.811,29 0,23%

4.5 87548 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 8.908,36 R$ 26,98 R$ 35,01 R$ 311.881,68 5,28%

4.6 90932 SINAPI
CONTRAPISO RÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

5CM. AF_07/2021

m² 8.908,36 R$ 84,42 R$ 109,55 R$ 975.910,84 16,51%

4.7 94999 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. 

AF_07/2016

m² 8.908,36 R$ 144,26 R$ 187,21 R$ 1.667.734,08 28,22%

4.8 Comp. 003 CPU EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA COM APLICAÇÃO A FRIO m² 5.581,22 R$ 1,05 R$ 1,36 R$ 7.590,46 0,13%

4.9 102333 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

txKm 1.116,24 R$ 0,78 R$ 1,01 R$ 1.127,41 0,02%

4.10 96402 SINAPI PINTURA DE LIGAÇÃO m² 5.581,22 R$ 2,72 R$ 3,53 R$ 19.701,71 0,33%

4.11 102333 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

txKm 2.790,61 R$ 0,78 R$ 1,01 R$ 2.818,52 0,05%

4.12 95996 SINAPI
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO 

A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE.
m³ 279,06 R$ 1.243,55 R$ 1.613,75 R$ 450.334,69 7,62%

4.13 102333 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

txKm 66.974,64 R$ 0,78 R$ 1,01 R$ 67.644,39 1,14%

4.14 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 8.436,49 R$ 16,37 R$ 21,24 R$ 179.191,05 3,03%

4.15 94263 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 

13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
m 992,43 R$ 33,01 R$ 42,84 R$ 42.515,70 0,72%

4.16 102491 SINAPI
PINTURA DE (GUIA/MEIO-FIO) COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 436,67 R$ 16,37 R$ 21,24 R$ 9.274,85 0,16%

R$ 4.354.211,23 73,68%

5 SINALIZAÇÃO

5.1 102509 SINAPI

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

AF_05/2021

m² 7.876,40 R$ 21,92 R$ 28,45 R$ 224.083,58 3,79%

5.2 Comp. 004 CPU
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DÊ A 

PREFÊNCIA E PARE
und 2,00 R$ 486,90 R$ 631,85 R$ 1.263,70 0,02%

5.3 Comp. 004 CPU
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO 

LIMITE DE VELOCIDADE PERMITIDA
und 47,00 R$ 486,90 R$ 631,85 R$ 29.696,95 0,50%

5.4 Comp. 004 CPU
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO - PLACA DE ADVERTÊNCIA FAIXA DE 

PEDESTRE
und 46,00 R$ 486,90 R$ 631,85 R$ 29.065,10 0,49%

R$ 284.109,33 4,81%

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.1 101661 SINAPI
SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR 

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_08/2020

unid. 240,00 R$ 107,47 R$ 139,46 R$ 33.470,40 0,57%

6.2 101658 SINAPI
	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
unid. 240,00 R$ 887,73 R$ 1.152,01 R$ 276.482,40 4,68%

R$ 309.952,80 5,25%

7 EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIO URBANO / PAISAGISMO
7.1 250532 SEDOP BANCO EM CONCRETO unid. 184,00 R$ 361,99 R$ 469,75 R$ 86.434,00 1,46%
7.2 251511 SEDOP LIXEIRA EM MADEIRA COM ESTRUTURA TUBULAR unid. 138,00 R$ 358,43 R$ 465,13 R$ 64.187,94 1,09%
7.3 Comp. 002 CPU RETIRADA DE GRAMA m² 6.058,80 R$ 3,42 R$ 4,44 R$ 26.901,07 0,46%
7.4 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 5.099,89 R$ 11,49 R$ 14,91 R$ 76.039,36 1,29%

7.5 98510 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 

M. AF_05/2018
und 253,00 R$ 58,11 R$ 75,41 R$ 19.078,73 0,32%

7.6 LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO TURÍSTICA ( ROTATÓRIA )
7.6.1 FUNDAÇÕES

7.6.1.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
m³ 4,13 R$ 67,60 R$ 87,72 R$ 362,06 0,01%

7.6.1.2 97103 SINAPI
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 

MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
m² 16,00 R$ 291,52 R$ 378,31 R$ 6.052,96 0,10%
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OBJETO: REFORMA CANTEIRO CENTRAL - 3.000 METROS DE CANTEIRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ

SINAPI DESONERADO 04/2022 - SEDOP 05/2022  BDI Serviços (%) 29,77% Leis Sociais (%) 87,48%

TOTAL DO SUBITEM 6.0

PLANILHA ORÇAMENTARIA DESONERADA

TOTAL DO SUBITEM 2.0

TOTAL DO SUBITEM 5.0

TOTAL DO SUBITEM 3.0

TOTAL DO SUBITEM 4.0

TOTAL DO SUBITEM 1.0
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ITEM CÓD. FONTE SERVIÇO UND QUANT
CUSTO UNIT. S/ 

BDI

PREÇO UNIT. 

(R$) C/ BDI
PREÇO TOTAL (R$)  % 

                                   ESTADO DO PARÁ

                                   PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ

                                   CNPJ: 05.149.174/0001-34

OBJETO: REFORMA CANTEIRO CENTRAL - 3.000 METROS DE CANTEIRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ

SINAPI DESONERADO 04/2022 - SEDOP 05/2022  BDI Serviços (%) 29,77% Leis Sociais (%) 87,48%

PLANILHA ORÇAMENTARIA DESONERADA

7.6.1.3 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
kg 27,30 R$ 16,90 R$ 21,93 R$ 598,69 0,01%

7.6.1.4 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
kg 66,64 R$ 13,08 R$ 16,97 R$ 1.130,81 0,02%

7.6.1.5 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 13,30 R$ 64,47 R$ 83,66 R$ 1.112,68 0,02%

7.6.1.6 96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 

USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
m³ 1,00 R$ 748,61 R$ 971,47 R$ 969,04 0,02%

7.6.2 LETREIRO EM PAINEL ACM
7.6.2.1 61458 SEDOP PAINEL ACM m² 57,70 R$ 471,00 R$ 611,22 R$ 35.267,39 0,60%
7.6.3 ILUMINAÇÃO

7.6.3.1 97886 SINAPI
	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
unid. 1,00 R$ 152,33 R$ 197,68 R$ 197,68 0,00%

7.6.3.2 170081 SEDOP PONTO DE LUZ / FORÇA (C/ TUBUL. CX., E FIAÇÃO) pt 6,00 R$ 232,25 R$ 301,39 R$ 1.808,34 0,03%
7.6.3.3 170993 SEDOP HOLOFOTE - 300W CÔNICO unid. 6,00 R$ 226,85 R$ 294,38 R$ 1.766,28 0,03%

7.6.3.4 171059 SEDOP RELÉ FOTOELÉTRICO unid. 6,00 R$ 83,05 R$ 107,77 R$ 646,62 0,01%

R$ 322.553,65 5,46%

8 SERVIÇOS FINAIS

8.1 99814 SINAPI LIMPEZA FINAL m² 18.297,08 R$ 1,59 R$ 2,06 R$ 37.691,98 0,64%

R$ 37.691,98 0,64%

R$ 5.909.251,07 100,00%

TOTAL DO SUBITEM 8.0

Total Geral da Obra

TOTAL DO SUBITEM 7.0

Praça Matriz, SN - CEP: 68.738-000 - CNPJ: 05.149.174/0001-34–Santa Maria do Pará - PA Página 2 de 2

Assinado digitalmente por ANA 
PAULA RODRIGUES SOARES:
91156084253
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC 
SOLUTI Multipla v5, 
OU=29108091000165, 
OU=Presencial, OU=Certificado PF 
A1, CN=ANA PAULA RODRIGUES 
SOARES:91156084253
Razão: Eu sou o autor deste 
documento
Localização: sua localização de 
assinatura aqui
Data: 2022.06.09 17:51:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

ANA PAULA 
RODRIGUE
S SOARES:
9115608425

3



1º 2º 3º 4º 5º 6º
MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

SERVIÇOS PRELIMINARES 75,00% 25,00% 100,00%

R$ 22.983,53 R$ 7.661,18 R$ 30.644,71

DEMOLIÇÃO / RETIRADA 25,00% 25,00% 20,00% 15,00% 15,00% 100,00%

R$ 120.313,48 R$ 120.313,48 R$ 96.250,78 R$ 72.188,09 R$ 72.188,09 R$ 481.253,91

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 13,81% 13,55% 20,51% 20,29% 16,58% 15,26% 100,00%

R$ 12.267,90 R$ 12.036,93 R$ 18.219,74 R$ 18.024,31 R$ 14.728,59 R$ 13.555,99 R$ 88.833,46

PAVIMENTAÇÃO 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 100,00%

R$ 653.131,68 R$ 653.131,68 R$ 870.842,25 R$ 870.842,25 R$ 653.131,68 R$ 653.131,68 R$ 4.354.211,23

SINALIZAÇÃO 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 71.027,33 R$ 71.027,33 R$ 71.027,33 R$ 71.027,33 R$ 284.109,33

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 77.488,20 R$ 77.488,20 R$ 77.488,20 R$ 77.488,20 R$ 309.952,80

EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIO URBANO / PAISAGISMO 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 80.638,41 R$ 80.638,41 R$ 80.638,41 R$ 80.638,41 R$ 322.553,65

SERVIÇOS FINAIS 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

R$ 11.307,59 R$ 15.076,79 R$ 11.307,59 R$ 37.691,98

PARCIAIS SIMPLES R$ 808.696,59 R$ 793.143,27 R$ 1.214.466,72 R$ 1.201.516,18 R$ 984.279,10 R$ 907.149,21 R$ 5.909.251,07 100,00%

PERCENTUAIS SIMPLES 13,69% 13,42% 20,55% 20,33% 16,66% 15,35% 100,00%

PARCIAIS ACUMULADAS R$ 808.696,59 R$ 1.601.839,86 R$ 2.816.306,57 R$ 4.017.822,75 R$ 5.002.101,85 R$ 5.909.251,06

PERCENTUAIS ACUMULADOS 13,69% 27,11% 47,66% 67,99% 84,65% 100,00%

                                   ESTADO DO PARÁ
                                   PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
                                   CNPJ: 05.149.174/0001-34

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (DESEMBOLSO)

4,81%05

1,50%

73,68%

03

04

ITEM SERVIÇOS TOTAL

01 0,52%

02 8,14%

0,64%08

%

06 5,25%

07 5,46%
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CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 198,00 R$ 83,13 R$ 16.459,74
90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1.320,00 R$ 18,51 R$ 24.433,20
88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1.320,00 R$ 20,88 R$ 27.561,60

R$ 68.454,54

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,160 R$ 17,09 R$ 2,73
88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,040 R$ 17,44 R$ 0,69

R$ 3,42

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

11609 SINAPI SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO l 0,0012 13,91 0,01

5839 SINAPI
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL 

DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
hp 0,0020 11,45 0,02

5841 SINAPI
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL 

DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
hi 0,0040 5,45 0,02

83362 SINAPI

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 

TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 

MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

hp 0,0010 270,89 0,27

89035 SINAPI
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 

4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
hp 0,0020 128,90 0,25

89036 SINAPI
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 

4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
hi 0,0040 34,74 0,13

91486 SINAPI

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 

TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 

MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

hi 0,0050 50,30 0,25

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0060 17,09 0,10
R$ 1,05

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

34723 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA m² 0,3000 R$ 519,75 R$ 155,92

21013 SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 

3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)
m² 3,6000 R$ 90,23 R$ 324,82

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M.
m³ 0,0060 R$ 67,60 R$ 0,40

102486 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. 
m³ 0,0060 R$ 676,99 R$ 4,06

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1000 R$ 17,09 R$ 1,70

R$ 486,90

Comp. 004
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO

TOTAL

OBJETO: REFORMA CANTEIRO CENTRAL - 3.000 METROS DE CANTEIRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ

Comp. 003
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA COM APLICAÇÃO A FRIO

TOTAL

RETIRADA DE GRAMA 

TOTAL

                                   ESTADO DO PARÁ
                                   PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
                                   CNPJ: 05.149.174/0001-34

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

Comp. 002

Comp. 001
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

TOTAL
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ITEM SERVIÇOS UND QUANT

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Comp. Largura Quant. Total

4,00 3,00 12,00

Comp. Largura Quant. Total

1,00 1,00

Comp. Largura Quant. Total

2,00 3,00 6,00

2 DEMOLIÇÃO / RETIRADA

Comp. Largura Área (Canteiro e 

Rotatória)
Altura Quant. Total

3.950,73 0,15 0,00 592,61

880,70 0,15 0,00 132,11

0,00

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

Cargo h/mês Meses Total

198,00 Engen. 33,00 6,00 198,00

1.320,00 Encar. 220,00 6,00 1.320,00

1.320,00 Vigia 220,00 6,00 1.320,00

4 PAVIMENTAÇÃO

Comp. Largura Área (Canteiro e 

Rotatória)
Altura Quant. Total

8.624,17 0,15 1.328,12

520,85 0,15 80,21

0,00

Comp. Largura Área (Canteiro e 

Rotatória)
Altura Quant. Total

8.436,49 0,05 421,82

471,87 0,05 23,59

Comp. Largura Área Altura Quant. Total

384,93 0,25 23,00 2.213,35

0,00

Comp. Largura Área Altura Quant. Total

384,93 0,30 23,00 2.656,02

0,00

0,00

Comp. Largura Área Altura Quant. Total

384,93 0,30 23,00 2.656,02

0,00

0,00

Comp. Largura Área (Canteiro e 

Rotatória)
Altura Quant. Total

8.436,49 8.436,49

471,87 471,87

0,00

Comp. Largura
Área (Canteiro e 

Rotatória)
Altura Quant. Total

8.436,49 8.436,49

471,87 471,87

Comp. Largura
Área (Canteiro e 

Rotatória)
Altura Quant. Total

4.255,97 4.255,97

1.325,25 1.325,25

DMT

Área x 0,002 (coef. 

Massa específica -

Ton/m²) 

Total

100,00 11,16 1.116,24

Comp. Largura
Área (Canteiro e 

Rotatória)
Altura Quant. Total

5.581,22 5.581,22

DMT
Área x 0,005 (coef. 

Massa específica -
Ton/m²) 

Total

100,00 27,91 2.790,61

Área (Canteiro e 

Rotatória)
Altura Total

5.581,22 0,05 279,06

0,00

Comp.
Volume CBUQ x 2,4 

(Densidade - T/m³)
Total

100,00 669,75 66.974,64

Comp. Largura  Área Passeio 

Canteiro
Altura Quant. Total

8.436,49 8.436,49

Comp. Largura Área Altura Quant. Total

992,43 992,43

Comp. Largura Área Altura Quant. Total

992,43 0,22 2,00 436,67

5 SINALIZAÇÃO

2.1 DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO m³

TOTAL DO SUBITEM 2.0

724,71

4.10 PINTURA DE LIGAÇÃO m² 5.581,22

4.8 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA COM APLICAÇÃO A FRIO m² 5.581,22

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 2.656,02

4.6

4.9

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

T x km 1.116,24

4.13

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

txKm 66.974,64

4.14
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 8.436,49

OBJETO: REFORMA CANTEIRO CENTRAL - 3.000 METROS DE CANTEIRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ

4.5

4.2
	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
m³ 445,42

4.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 2.213,35

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE 

TRANSPORTE.

m³ 279,06

TOTAL DO SUBITEM 4.0

4.12

TOTAL DO SUBITEM 1.0

4.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021
m³ 1.408,33

4.7
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 

CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 8.908,36

4.4
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 2.656,02

CONTRAPISO RÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

m² 8.908,36

m² 12,00

1.3 DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO m² 6,00

LICENÇAS E TAXAS DA OBRA1.2 cj 1,00

2.790,61T x km

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

4.11

MEMORIAL DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

                                   ESTADO DO PARÁ
                                   PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
                                   CNPJ: 05.149.174/0001-34

4.16
PINTURA DE (GUIA/MEIO-FIO) COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 436,67

4.15
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
m 992,43

TOTAL DO SUBITEM 3.0

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA h

1.1
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
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ITEM SERVIÇOS UND QUANT

OBJETO: REFORMA CANTEIRO CENTRAL - 3.000 METROS DE CANTEIRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ

MEMORIAL DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

                                   ESTADO DO PARÁ
                                   PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
                                   CNPJ: 05.149.174/0001-34

Comp. Largura Área Altura Quant. Total

7,50 4,20 46,00 1.449,00

7,50 6,15 46,00 2.121,75

58,39 1,50 87,59

35,62 1,50 53,43

48,79 1,50 73,19

86,90 0,50 23,00 43,45

40,00 2,20 46,00 4.048,00

Comp. Largura Área Altura Quant. Total

2,00 2,00

Comp. Largura Área Altura Quant. Total

47,00 47,00

Comp. Largura Área Altura Quant. Total

46,00 46,00

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Quant. Total

240,00 240,00

Quant. Total

240,00 240,00

7 EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIO URBANO / PAISAGISMO
Quant. Total

184,00 184,00

Quant. Total

138,00 138,00

Comp. Largura Área (Canteiro e 

Rotatória)
Altura Quant. Total

6.058,80 6.058,80

0,00

Comp. Largura Área (Canteiro e 

Rotatória)
Altura Quant. Total

4.742,81 4.742,81

357,08 357,08

Quant. Total

253,00 253,00

7.6 LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO TURÍSTICA ( ROTATÓRIA )

7.6.1 FUNDAÇÕES
Comp. Largura Área Altura Quant. Total

12,70 1,30 0,25 4,13

Comp. Largura Área Altura Quant. Total

16,00 16,00

Comp. Largura Área Altura Quant. Total

27,30 27,30

Comp. Largura Área Altura Quant. Total

66,64 66,64

Comp. Largura Área Altura Quant. Total

26,60 0,25 2,00 13,30

Comp. Largura Área Altura Quant. Total

26,60 0,15 0,25 1,00

7.6.2 LETREIRO EM PAINEL ACM

Comp. Largura Área Altura Quant. Total

57,70 57,70

7.6.3 ILUMINAÇÃO

Quant. Total

1,00 1,00

Quant. Total

6,00 6,00

Quant. Total

6,00 6,00

Quant. Total

6,00 6,00

8 SERVIÇOS FINAIS

Comp. Largura Área Altura Quant. Total

780,00 23,00 17.940,00

357,08 357,08

7.6.3.3 HOLOFOTE - 300W CÔNICO unid. 6,00

7.6.3.4 RELÉ FOTOELÉTRICO unid. 6,00

7.6.3.1
	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 

M. AF_12/2020

unid. 1,00

7.6.3.2 PONTO DE LUZ / FORÇA (C/ TUBUL. CX., E FIAÇÃO) pt 6,00

7.6.2.1 PAINEL ACM m³ 57,70

7.6.1.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg 66,64

7.6.1.5
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 13,30

7.6.1.6

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

m³ 1,00

7.6.1.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
kg 27,30

7.6.1.2
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE 

FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
m² 16,00

7.6.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021
m³ 4,13

7.5
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL 

A 2,00 M. AF_05/2018
unid. 253,00

8.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 18.297,08

TOTAL DO SUBITEM 8.0

TOTAL DO SUBITEM 7.0

5.1

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A 

BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m² 7.876,40

7.3 RETIRADA DE GRAMA m²

7.4 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 5.099,89

240,00

TOTAL DO SUBITEM 6.0

7.1 BANCO EM CONCRETO unid. 184,00

7.2 LIXEIRA EM MADEIRA COM ESTRUTURA TUBULAR unid. 138,00

6.058,80

SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO 

POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_08/2020

unid. 240,00

5.4
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO - PLACA DE ADVERTÊNCIA 

FAIXA DE PEDESTRE
und 46,00

TOTAL DO SUBITEM 5.0

6.2
	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

unid.

6.1

5.2

5.3
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO - PLACA DE 

REGULAMENTAÇÃO LIMITE DE VELOCIDADE PERMITIDA

PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO - PLACA DE 

REGULAMENTAÇÃO DÊ A PREFÊNCIA E PARE

47,00und

2,00und

TOTAL
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Item

A BONIFICAÇÃO

B
B.1    Administração Central
B.2    Garantias e Seguros
B.3    Risco
B.4    Despesas Financeiras 

C
C.1      COFINS
C.2      PIS
C.3      ISS
C.4      CPRB (in RFB nº 1.597/2015)

* Fonte : TCU/2013

                                   ESTADO DO PARÁ
                                   PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
                                   CNPJ: 05.149.174/0001-34

1) De acordo com a legislação, as taxas de leis sociais incidem sobre os preços de mão-de-obra. A 
2) Na composição de leis sociais não foram considerados alguns itens pela dificuldade em aferi-

3) Após os cálculos dos custos diretos, há necessidade de uma previsão dos custos indiretos 
4) Os itens abaixo não são considerados em nosso estudo de leis e devem ser incluídos nas 

4,50%

29,77%*BDI = {((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)) / (1-I)} - 1

Observações:

   DESPESAS FISCAIS 13,15%
3,00%
0,65%
5,00%

1,02%

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.
DISCRIMINAÇÃO %

6,64%

   DESPESAS INDIRETAS / FINANCEIRAS 5,64%
3,80%
0,32%
0,50%
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HORISTA % MENSALIASTA%

A.1 INSS 0,00% 0,00%

A.2 SESI 1,50% 1,50%

A.3 SENAI 1,00% 1,00%

A.4 INCRA 0,20% 0,20%

A.5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A.6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A.7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A.8 FGTS 8,00% 8,00%

A.9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL DO GRUPO A 16,80% 16,80%

B.1 Repouso Semanal Remunerado 18,12% Não incide

B.2 Feriados 4,15% Não incide

B.3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66%

B.4 13º Salário 11,11% 8,33%

B.5 Licença Paternidade 0,07% 0,06%

B.6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%

B.7 Dias de Chuvas 2,72% Não incide

B.8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%

B.9 Férias Gozadas 11,24% 8,43%

B.10 Salário Maternidade 0,03% 0,02%

B TOTAL DO GRUPO B 49,16% 18,14%

C.1 Aviso Prévio Indenizado 5,75% 4,32%

C.2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,10%

C.3 Férias Indenizadas 3,10% 2,32%

C.4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,31% 2,49%

C.5 Indenização Adicional 0,48% 0,36%

C TOTAL DO GRUPO C 12,78% 9,59%

D.1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,26% 3,05%

D.2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,48% 0,36%

D TOTAL DO GRUPO D 8,74% 3,41%

87,48% 47,94%

                                   ESTADO DO PARÁ
                                   PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
                                   CNPJ: 05.149.174/0001-34

OBJETO: REFORMA CANTEIRO CENTRAL - 3.000 METROS DE CANTEIRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

Grupo D

PERCENTAGEM TOTAL (A+B+C+D)

* Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

Grupo A

Grupo B

Grupo C

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO
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ANEXO III 
MINUTA DE CONTRATO 

 
 
 
O Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA, através da(o) 
______________________________________, neste ato denominado CONTRATANTE, 
localizado na AV. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CNPJ (MF) sob 
o nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, representado pelo(a) Sr.(a) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e, de outro lado a 
___________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº _________________, estabelecida 
na ____________________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste 
ato representada por ____________________,  de acordo com a representação legal que lhe 
é outorgada por  têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Contrato, de 
conformidade com a CONCORRÊNCIA nº 3/2019-0XXXX e a proposta apresentada pela 
CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas 
disciplinares da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as Cláusulas que se 
seguem: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
 1. O presente Contrato tem como objeto a REFORMA CANTEIRO CENTRAL - 
3.000 METROS DE CANTEIRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ, 
NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 2022/394391, CELEBRADO ENTRE 
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E OBRAS PÚBLICA - 
SEDOP E  O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO  PARÁ. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 
 
 1.  Os serviços ora contratados  compreendem as especificações, descritas nos 
Anexos do edital da CONCORRÊNCIA nº 3/2022-XXXX, partes integrantes deste 
Contrato. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 
 
 1. O valor total deste Contrato é de R$ ............... (....................................................), 
discriminado de acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma 
físico-financeiro apresentados pela CONTRATADA. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 1. Os serviços deverão ser executados até XX de __________ de XXXX. 
 
 1.1 -  O prazo para início dos serviços será de até 5 (cinco) dias, contados do 
recebimento da Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE e o de conclusão, será 
de acordo  com o proposto pela CONTRATADA, se inferior ao máximo definido no caput 
desta Cláusula; 
 
 2. O prazo de garantia dos serviços deverá ser de 5 anos, contados do Termo de 
Recebimento Definitivo a ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL 
 
 1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização da CONCORRÊNCIA  nº  
3/2022-XXX. 
 
 2. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho 
exarado no processo licitatório nº  3/2022-XXX, tomando como base o disposto no artigo 
45, parágrafo 1°,inciso I, da Lei n° 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA 
 
 1. Será exigida da CONTRATADA a apresentação à Administração do 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura 
deste Contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente a 2% (dois cento) do 
valor global de sua contratação, mediante a opção por uma das seguintes modalidades: 
 
 1.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
 
1.1.1 - a garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta de 
poupança em favor da CONTRATANTE; 
 
 1.2 - seguro-garantia; 
 
 1.3 - fiança bancária. 
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 2.  No caso de rescisão deste Contrato, por culpa da CONTRATADA, não será 
devolvida a garantia, responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e danos causados 
ao CONTRATANTE, além de sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
 1. A execução deste Contrato, bem como, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas 
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, 
os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do 
artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma 
legal.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 
 
 1. A vigência deste Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigerá 
até___ dias , tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro 
e incluir o último. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 
 
 1. Caberá à CONTRATANTE:   
 
 1.1 - permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da 
prestação dos serviços de reforma e adequação; 
 
 1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
preposto ou responsável técnico da CONTRATADA; 
 
 1.3 - acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços de reforma e adequação, por 
intermédio da Comissão para tanto formalmente designada; 
 
 1.4 - autorizar quaisquer serviços pertinentes ao objeto deste contrato, decorrentes de 
imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido 
e aprovado pelo Município de SANTA MARIA DO PARÁ/PA, desde que comprovada a 
necessidade deles; 
 
 1.5 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as 
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orientações passadas pela CONTRATANTE ou com as especificações constantes dos 
Anexos do Edital da CONCORRÊNCIA nº 3/2022-XXX; 
 
 1.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações 
constantes dos Anexos do Edital da CONCORRÊNCIA nº 3/2022-XXX; 
 
 1.7 - atestar as nota fiscal/faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por 
intermédio de servidor da CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 
 
 1. Caberá à CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos do Edital da 
CONCORRÊNCIA  nº 3/2022-XXX: 
 
 1.1 - ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 
decorrentes da execução dos serviços objeto deste contrato, tais  como: 
 
   a) salários; 
   b) seguros de acidente; 
   c) taxas, impostos e contribuições; 
   d) indenizações; 
   e) vales-refeição; 
   f) vales-transporte; e 
   g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo 
Governo; 
 
 1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da 
CONTRATANTE, porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 
 
 1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo 
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem 
e às normas disciplinares da CONTRATANTE; 
 
 1.4 - responder pelos danos causados diretamente à Administração da 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da 
reforma e adequação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pela CONTRATANTE; 
 
 1.5 - responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de 
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propriedade da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus 
empregados durante a execução dos serviços; 
 
 1.6 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que 
praticada por seus empregados na execução dos serviços ou no recinto da CONTRATANTE; 
 
 1.7 - assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela 
resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar; 
 
 1.8 - verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços: 
 
   a) no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, 
transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA 
formular imediata comunicação escrita à CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos 
ao perfeito desenvolvimento dos serviços. 
 
 1.9 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 
ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou 
no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização; 
 
 1.10 - providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos 
serviços, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente; 
 
 1.11 - fornecer instalações adequadas para a fiscalização dos serviços de reforma e 
adequação; 
 
 1.12 - instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na 
forma da legislação pertinente; 
 
 1.13 - remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza 
do local da obra, durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final; 
 
 1.14 - prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Contrato, 
conforme o disposto no § 1º do art. 56 da Lei n° 8.666/93; 
 
 1.15 - permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e àqueles por ele formalmente 
indicados, acesso às suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados 
materiais relacionados com o objeto; 
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 1.16 - comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 
 
 1.17 - responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do 
canteiro de obras, vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de 
incêndio, bem como outras construções provisórias necessárias, conforme previsto nas 
Especificações Técnicas constantes do Edital da CONCORRÊNCIA nº 3/2022-XXXX; 
 
 1.18 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, 
materiais e serviços pela CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 
 
 1.19 - responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços 
contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal 
executados; 
 
 1.20 - providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos 
materiais apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando 
do uso de similar ao descrito nas Especificações Técnicas constantes do Edital da 
CONCORRÊNCIA nº 3/2022-XXX, sempre que a fiscalização da CONTRATANTE julgar 
necessário; 
 
 1.21 - exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem 
realizados, apresentando-a à Unidade de fiscalização da CONTRATANTE, quando 
solicitado; 
 
 1.22 - responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços 
contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para 
assegurar andamento conveniente dos trabalhos; 
 
 1.23 - submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) 
nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável 
técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado; 
 
 1.24 - garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, 
contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 
618 do Código Civil Brasileiro; 
 
 1.25 - durante o período de garantia de que tratam os itens 1.24 e desta Cláusula, a 
CONTRATADA deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de 
participar em licitação realizada pelo CONTRATANTE, atender aos chamados da 



 

 

 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará – Av. Santa Maria, 001 – Centro 
Praça da Matriz – CEP: 68738-000 – Santa Maria do Pará/PA 

 

CONTRATANTE no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; e 
 
 1.26 - manter, durante toda a execução dos serviços de reforma e adequação, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na CONCORRÊNCIA nº 3/2022-XXX. 
 
 2. Caberá, ainda, à CONTRATADA, como parte de suas obrigações: 
 
 2.1 - efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia - CREA; 
 
 2.2 - indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos; 
 
 2.3 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da 
obra; e 
 
 2.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança 
do Trabalho. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS 
E FISCAIS 
 
 1. À CONTRATADA caberá, ainda: 
 
 1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 
época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com 
a CONTRATANTE; 
 
 1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da 
espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho 
dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da 
CONTRATANTE; 
 
 1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionados à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão 
ou continência; e 
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 1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da execução deste Contrato. 
 
 2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos 
na Condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração 
da CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual 
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, com a CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
 
 1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 
 
 1.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de 
Pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste contrato; 
 
 1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste 
Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE; e 
 
 1.3 - é vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Contrato; 
 
 1.3.1 - a subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente 
autorizada pela Administração da CONTRATANTE. 
 
1.3.2. A contratada fica obrigada a conceder livre acesso aos documentos e registros 
contábeis da empresa, referente ao objeto do contrato, para os servidores do 
__________________ e aos outros órgãos de controle interno e externo sempre que 
solicitado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 1. Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA, a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica-ART relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo 
com a legislação vigente. 
 
 2. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo 
formal com a CONTRATADA e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame 
licitatório da CONCORRÊNCIA nº 3/2022-XXX. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA 
FISCALIZAÇÃO 
 
 1. Durante o período de vigência deste Contrato, a execução dos serviços de reforma 
e adequação serão acompanhados e fiscalizados por Comissão da CONTRATANTE, para 
tanto instituída, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de 
informações pertinentes a essa atribuição, devendo: 
 
 1.1 - promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no 
Cronograma Físico-Financeiro; e 
 
 1.2 - atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos deste 
Contrato, para efeito de pagamento. 
 
 2. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da  
CONTRATANTE ou outro servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer 
trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa 
medida se tornar necessária. 
 
 3. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da 
Administração da CONTRATANTE, durante o período de vigência deste Contrato, para 
representá-la sempre que for necessário. 
 
 4. A CONTRATADA deverá manter no local da obra, durante a sua execução, 01 
(um) engenheiro inscrito no CREA e aceito pela Administração da CONTRATANTE, que 
na ausência do responsável técnico, se não for o próprio, para representá-la sempre que for 
necessário. 
 
 5. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
 
 6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da 
CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção 
das medidas convenientes. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA 
 
 1. Após concluído, o objeto deste contrato será recebido provisoriamente pela 
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Administração do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 
partes, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da comunicação escrita 
encaminhada pela CONTRATADA à CONTRATANTE. 
 
 2. O recebimento definitivo do objeto deste contrato será efetuado por Comissão 
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 
partes, após o decurso do prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, necessário à observação, 
ou à vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o 
disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93. 
 
 3. Os serviços somente serão considerado concluídos e em condições de ser 
recebidos, após cumpridas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada 
sua conclusão pela CONTRATANTE. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 1. A atestação das notas fiscais/faturas referente às etapas dos serviços executados 
objeto deste Contrato caberá ao CONTRATANTE ou a servidor designado para esse fim. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DESPESA 
 
 1. A despesa com a execução dos serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão 
de notas de empenho, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 20XX Projeto 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 1.1 - A despesa para os anos subseqüentes, quando for o caso, será alocada à dotação 
orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a 
CONTRATANTE, na Lei Orçamentária do Município. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO PAGAMENTO 
 
 1. Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA 
solicitará à CONTRATANTE a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos os 
serviços pela fiscalização, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura de serviços para 
liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante credito em conta 
corrente do contratado no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos 
na CONTRATANTE. 
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 1.1 - Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização; 
 
 1.2 - as medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte: 
 
 1.2.1 - quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando 
serão feitas as medições pela Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, considerando-
se os serviços efetivamente executados e por ela aprovados, tomando por base as 
especificações e os desenhos do projeto; 
 
 1.2.2 - serão emitidos os Boletins de Medição dos Serviços, em duas vias, que 
deverão ser assinadas com o De acordo do Responsável Técnico, o qual ficará com uma das 
vias; 
 
 1.2.3 - as medições deverão ser solicitadas pela CONTRATADA até o 3º (terceiro) 
dia útil do mês subsequente e a fiscalização terá 02 (dois) dias úteis para executar a medição. 
 
 1.3 - A critério da fiscalização e no exclusivo interesse da CONTRATANTE, as 
medições poderão ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e 
depositados no canteiro da obra. Neste caso, o valor a ser levado em conta para efeito de 
pagamento será o custo dos materiais e equipamentos constante das composições de custos 
unitários apresentadas pela CONTRATADA: 
 
 1.3.1- entende-se por custo a cotação de preço apresentada pela CONTRATADA na 
CONCORRÊNCIA nº 3/2022-XXX, menos o BDI contratual; e 
 
 1.3.2- o BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos 
serviços relativos à mão-de-obra e respectivo BDI, serão pagos após a efetiva e completa 
aplicação dos materiais e instalação dos equipamentos. 
 
 1.4 - as notas fiscais/faturas deverão ser emitidas e entregues pela CONTRATADA 
à CONTRATANTE, para fins de liquidação e pagamento, até o dia 22 de cada mês, de forma 
a garantir o recolhimento das importâncias retidas relativas à contribuição previdenciária no 
prazo estabelecido na alínea "b", inciso I, artigo 30, da Lei nº 8.212/91. 
 
 1.4.1 - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à 
CONTRATANTE em data posterior à indicada no item anterior será imputado à 
CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos moratórios decorrentes. 
 
 1.5 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a 
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apresentação da nota fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 
67 da Lei nº 8.666/93, e verificação da regularidade da CONTRATADA junto à Seguridade 
Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF. 
 
 2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer, se 
acompanhada dos comprovantes dos seguintes documentos: 
 
 2.1 - Registro da obra no CREA; 
 
 2.2 - Matrícula da obra no INSS; e 
 
 2.3 - Relação dos Empregados - RE. 
 
 3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 
atestação, os serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem 
em perfeitas condições de funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas 
e aceitas. 
 
 4. A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste 
Contrato. 
 
 5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a 
alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de penalidade à 
CONTRATANTE. 
 
 6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de 
compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a 
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: 
 
 
EM = I x N x VP 
 
Onde: 
 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
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VP = Valor da parcela a ser paga. 
 
I = taxa de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
 
 I = (TX/100)      I = (6/100)     I = 0,00016438 
     --------          ------- 
       365               365 
 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
 
 6.1 - A compensação financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota 
fiscal seguinte ao da ocorrência. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
 1. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 
8.666/93, desde que haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a 
apresentação das devidas justificativas, adequadas a este Contrato. 
 
 2. A CONTRATANTE poderá alterar unilateralmente este contrato nos seguintes 
casos: 
 
 2.1 - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 
adequação técnica aos seus objetivos; e 
 
 2.2 - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei 
de Licitações. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 
 
 1. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado 
deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 
 
 1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado 
sobre o valor contratado; e 
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 1.2 - nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula; e 
 
 1.3 - nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, 
salvo as supressões resultantes do acordo celebrado entre as partes. 
 
 2. Em caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver adquirido os 
materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela CONTRATANTE 
pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo 
caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que 
regularmente comprovados. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
 
 1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das 
obrigações estabelecidas neste Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,3% (zero 
vírgula três por cento) por dia e por ocorrência sobre o valor total deste Contrato, até o 
máximo de 10% (dez por cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez 
comunicada oficialmente. 
 
 2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
 2.1 - advertência; 
 
 2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de 
inexecução deste Contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação 
oficial; 
 
 2.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração da CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
 
 2.4 - 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 será 
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
 
 3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às 
penalidades tratadas no item anterior: 
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 3.1 - pela não apresentação da apólice de seguro contra riscos de engenharia, 
conforme disposto na Cláusula Sexta; 
 
 3.2 - pelo atraso na execução da obra, em relação ao prazo proposto e aceito; 
 
 3.3 - pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-
Financeiro; 
 
 3.4 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução 
da obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data da 
rejeição; e 
 
 3.5 - pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se 
a medida não se efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto 
estabelecido pela fiscalização, contado da data de rejeição. 
 
 3.6 - pelo descumprimento de alguma das Cláusulas e dos prazos estipulados neste 
Contrato e em sua proposta. 
 
 4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao 
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que 
couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 
 
 5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente 
justificados e aceitos pela Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos 
arrolados no item 3 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades 
mencionadas. 
 
 6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração da CONTRATANTE, e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
 
 1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
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 1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos 
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
 
 2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 
 
 2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, 
nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, 
notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 
 
 2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração da CONTRATANTE; e 
 
 2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 
 3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita 
e fundamentada da autoridade competente. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 
 
 1. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes do 
Edital da CONCORRÊNCIA nº 3/2022-XXX, serão resolvidas pela CONTRATANTE. 
 
 2. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo 
a CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada 
serviços constantes das Especificações. 
 
 3. A CONTRATADA ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados 
nas especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da 
CONTRATANTE. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á 
PROPOSTA DA CONTRATADA  
 
1. Este Contrato fica vinculado aos termos da CONCORRÊNCIA n.º 3/2022-XXX, 
cuja realização decorre da autorização da CONTRATANTE, constante do processo 
licitatório n.º 3/2022-XXX, e aos termos das propostas da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO FORO 
 
 1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas na Comarca do Município de SANTA 
MARIA DO PARÁ/PA, com exclusão de qualquer outro,  por mais privilegiado que seja, 
salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso I, alínea "d" da Constituição Federal. 
 
 2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 
3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, 
são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas 
testemunhas abaixo. 
 
 

 SANTA MARIA DO PARÁ/PA - PA, em ___ de ______________ de ____ 
 
 

          ______________________           ____________________  
             CONTRATANTE                     CONTRATADA(O) 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1. ___________________________ 
 
 
2. ___________________________ 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
                        Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de licitação namodalide 
CONCORRÊNCIA nº 3/2022-00XX, que o(a) Sr(a) __________________________, 
portador(a) do CPF(MF) nº ______________ e inscrito(a) no CREA/___ sob o nº 
____________ é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar a 
execução dos serviços, objeto da licitação em apreço. 
 
 
 

Local e data 
 
 

 
__________________________________________ 

 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 
  Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA nº 3/2022-00XX, que, por intermédio do(a) Sr(a) 
_____________________, portador(a) da Cédula de Identidade nº ______________, 
devidamente credenciado(a) por nossa empresa _______________________, vistoriou o 
local de execução dos serviços licitados e que somos detentores de todas as informações 
relativas à sua execução. 
 
                        Declaramos, ainda, que não alegaremos posteriormente o desconhecimento 
de fatos evidentes à época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato 
que viermos a celebrar, caso a nossa empresa seja a vencedora. 

 
Local e data 

 
____________________________________________ 

Assinatura e carimbo do profissional 
    (representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Observação: emitir em papel que identifique a licitante 
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AUTORIZAÇÃO 
 
 
 
 
 
  Autorizamos o Senhor _______________ carteira de identidade 
nº___________, CPF nº ____________, a vistoriar o local da obra, objeto da 
CONCORRÊNCIA nº 3/2022-00XX. 
 
 

 
 
 

Local e data. 
 

 
 

 
___________________________ 

 
Carimbo da empresa c/ CNPJ 

Representante Legal 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 
  Declaramos que a empresa 
_________________________________________ recebeu o edital/ato convocatório da 
CONCORRÊNCIA n° 3/2022-00XX e os respectivos anexos. 
 
 

 
 
 
 
 

SANTA MARIA DO PARÁ/PA-PA, em ____ de _______________ de 2____. 
 
 
 
 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Comissão de Licitação 

Presidente 
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DECLARAÇÃO 
 
 
  ___________________________(empresa), inscrita no CNPJ 
nº________________, 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, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, 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. 
 

 
 
 

Local e data 
 
 

___________________________________ 
 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS 

DO EDITAL 
 
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-00XX.  
 
 
 Prezados senhores,  
 
 
________(nome da empresa)_________, CNPJ nº ___________, sediada em 
_______(endereçocompleto)________, por intermédio de seu representante legal Sr(a) 
_________________________, portador(a) da cédula de identidade nº ________________ 
e do CPF nº ________________, declara para os devidos fins, que concordamos com todos 
os termos descritos no edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da 
realização dos trabalhos do certame. Declaramos ainda, ter ciência que “a falsidade de 
declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 
299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções 
administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais 
normas pertinentes à espécie”. 
 
 
 
            Local e data  
 

 
 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-00XX.  
 
 
Prezados senhores,  
 
 
Eu, ________(nome do representante legal)_________, portador(a) da cédula de identidade 
nº _______________ e do CPF nº _______________, residente e domiciliado na 
_______(endereço completo)________, declaro sob as penalidades da lei, que a empresa 
________(nome da empresa)_________, CNPJ nº _______________, está localizada e em 
pleno funcionamento na _______(endereço completo)________, cidade de 
_______________, Estado do(a) _______________, sendo o local e instalações adequados 
e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.  
Declaro ter ciência que o não cumprimento a exigência contida no instrumento convocatório, 
ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.  
Declaro que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta 
declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de SANTA MARIA DO PARÁ de qualquer 
responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa. 
 
Declaro ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta 
empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”. 
 
 
            Local e data  

 
___________________________________ 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO 
ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL 

 
 

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-00XX.  
 
 
Prezados senhores,  
 
 
 
____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº ___________, sediada em 
_________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante legal Sr(a) 
_________________________, portador(a) da cédula de identidade nº ________________ 
e do CPF nº ________________, declara para fins dos dispostos do edital da licitação acima 
identificada: - 
 
Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração 
de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, 
assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;  
 
Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;  
 
Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção 
do rol das estratégias para obter resultados econômicos;  
Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço 
dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um 
número cada vez maior de empresas e organizações civis; Sob as penas da lei, em especial 
o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, se 
compromete a: Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as 
pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem 
em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, 
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especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a Prefeitura Municipal de 
SANTA MARIA DO PARÁ/PA; 
 
Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome 
ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer 
tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário 
Prefeitura Municipal de SANTA MARIA DO PARÁ/PA, nem mesmo para obter decisão 
favorável aos seus negócios; 
 
Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, 
seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer 
meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários Prefeitura Municipal de 
SANTA MARIA DO PARÁ/PA; 
 
Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça 
qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia 
produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública; 
 
Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou 
não da referida licitação; 
 
Apoiar e colaborar com a Prefeitura Municipal de SANTA MARIA DO PARÁ/PA em 
qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos 
refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente. E, declara que: 
 A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu 
conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em 
potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da 
abertura oficial das propostas; 
 
Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as 
regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas 
físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas; 
 
 
            Local e data  

 
___________________________________ 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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DECLARAÇÃO 
 
 

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº3/2022-00XX. 
 
 
Prezados senhores, 
 
 
 
____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº ___________, sediada em 
_________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante legal Sr(a) 
_________________________, portador(a) da cédula de identidade nº ________________ 
e do CPF nº ________________, declara sob as penas da Lei, em observância a vedação 
prevista no art. 20, inciso XII, da Lei nº 12.465/2011, que o(s) empresário, sócio(s), 
dirigente(s) e/ou responsável(éis) técnico(s) não é(são) servidor(es) público(s) da 
administração pública municipal de SANTA MARIA DO PARÁ/PA , não estando, portanto, 
enquadrados no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, na havendo, também, qualquer outro 
impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a administração pública. 
Declaramos ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta 
empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”. 
 
 
 
 
Local e data  

 
___________________________________ 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL COM SENTENÇA 
DEFINITIVA 

 
 

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-00XX. 
 
 
 
Prezados senhores, 
 
 
 ____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº ___________, sediada em 
_________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante legal Sr(a) 
_________________________, portador(a) da cédula de identidade nº _______________ e 
do CPF nº ________________, declara sob as penas da lei, que esta empresa [incluindo 
empresário(s), sócio(s), dirigente(s), responsável(eis) técnico(s), e/ou qualquer outro(s) 
responsável(eis), independente da denominação não estão respondendo processo 
judicialmente com sentença definitiva, em quaisquer esferas governamentais, relativamente 
a fraudes em licitações públicas, danos ao erário público e/ou formação de quadrilha.  
 
Declaramos ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta 
empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”. 
 
 
 
Local e data  

 
___________________________________ 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS PREVISTOS NOS 
ARTIGOS 29, INCISO IX COM 54, INCISO I, ALÍNEA “A” E INCISO II, 

ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-00XX. 
 
 
 
Prezados senhores,  
 
 
____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº ___________, sediada em 
_________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante legal Sr(a) 
_________________________, portador(a) da cédula de identidade nº  ________________ 
e do CPF nº ________________, declara sob as penas da lei, que o(s) proprietário(s) e/ou 
sócio(s) exerçam mandato eletivo capaz de ensejar os impedimentos previstos nos artigos 
29, inciso IX com 54, inciso I, alínea “a” e inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.  
Declaramos ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta 
empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”. 
 
 
 
Local e data  

 
___________________________________ 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 

 

 


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	6.1.
	6.2.
	6.3.
	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1


		2022-07-28T15:31:32-0300
	CARLOS CLEBERSON FERREIRA DA SILVA:02000570224




