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E D I T A L 

 
 

 PROC. ADMIN. 15042020 

 LICITATÓRIO Nº 002/2020 
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 

 
 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOURE, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOURE, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
alterações posteriores, fará realizar licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, 
para atender o objeto constante deste Edital, mediante as condições a seguir estabelecidas: 

 
HABILITAÇÃO PRÉVIA - RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DO ENVELOPE 

DOCUMENTAÇÃO 

 

 
LOCAL: 2ª R, nº 351 – Centro, Soure/Pa – Cep.: 68.870-000 
DIA: 15 de Julho de 2020. 
HORÁRIO:  09: 00 hs. 
 

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

envelopes referentes a esta TOMADA DE PREÇOS realizar-se-ão no primeiro dia útil de funcionamento 
que se seguir. 

 

2. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta TOMADA DE 
PREÇOS, com respeito a: 

 
2.1 - Recebimento Dos Envelopes Documentação E Proposta; 
2.2 - Abertura Dos Envelopes Documentação E Verificação Da Situação Da Licitante; 
2.3 - Abertura Dos Envelopes Proposta Das Licitantes Habilitadas. 

 

3. 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: 

 
3.1 - habilitação ou inabilitação da licitante; 
3.2 - julgamento das propostas; 
3.3 - resultado de recurso porventura interposto; 

3.4 - resultado de julgamento desta TOMADA DE PREÇOS. 
 

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. 
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DO OBJETO 

 

A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE 

ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO MERCADO DE PEIXE, LOCALIZADO NA 

TRAVESSA  28  ENTRE  3º E 4º RUA , BAIRRO: MACAXEIRA NO MUNICIPIO DE 

SOURE/PA DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA FISÍCO 

FINANCEIRO. 

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

7. Poderão participar desta TOMADA DE PREÇOS quaisquer licitantes que comprovem 
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos na Condição da HABILITAÇÃO PRÉVIA, e cujo 
objeto social da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, especifique atividade compatível com o 
objeto licitado, ou ainda, possuam comprovação de execução de serviços semelhantes para outras pessoas 
jurídicas de direito público ou privado. 

 
7.1 - A licitante poderá habilitar-se previamente por cadastramento na COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE SOURE, realizado até o terceiro dia anterior à data marcada para a abertura dos envelopes 
Documentação; 

 
8. NÃO PODERÃO CONCORRER NESTA TOMADA DE PREÇOS: 

 

8.1 - consórcios de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 
8.2 - empresas que estejam suspensas de participar em licitação realizada pelo MUNICIPIO DE 

SOURE; e 
8.3 - empresas que foram declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a administração 

pública, enquanto perdurarem os motivos da punição. 
8.4. Pessoas físicas ou jurídicas direta ou indiretamente ligada a servidores públicos pertencente ao 

quadro da prefeitura municipal de soure - pa, nas condições de cônjuge, parentes ou até o terceiro grau, 
inclusive os afins e os dependentes. 

8.5 - servidores ou diretores/dirigentes da prefeitura municipal de Soure - pa. 

 
DO PROCEDIMENTO 

 

9. O representante legal da licitante deverá entregar, impreterivelmente, os envelopes 
Documentação e Proposta até o dia, horário e local já fixados no preâmbulo. 

9.1 - Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser 
como ouvinte. 

 

10. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes Documentação e Proposta, não serão permitidas 
quaisquer retificações que possam influir no resultado final desta TOMADA DE PREÇOS, ressalvado o 
disposto na Condição 37. 

 
11. 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. 

11.1 - 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. 
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12. A regularidade do cadastramento da licitante no Cadastro de Fornecedores do MUNICIPIO 

DE SOURE será confirmada mediante a exibição do pertinente certificado, cuja cópia autenticada será 
rubricada pelos membros da Comissão e pelos representantes legais das licitantes presentes e deverá estar 
anexada ao restante da documentação habilitatória, apresentada dentro do envelope Documentação. 

 
13. Havendo irregularidade no cadastramento junto ao MUNICIPIO DE SOURE, a licitante será 

inabilitada. Também será inabilitada a licitante que não esteja cadastrada no MUNICIPIO DE SOURE, nos 

termos desta TOMADA DE PREÇOS. 
 

14. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 
Documentação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta TOMADA DE PREÇOS ou 
com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. 

 

15. 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. 

 
16. Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão estabelecidos 

pela Comissão de Licitação para abertura dos envelopes Proposta. 
16.1 - 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. 

 
17. Após a abertura dos envelopes Documentação, os demais, contendo a Proposta, serão abertos: 
17.1 - se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao 

direito de interposição de recurso; ou 
17.2 - após transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso; ou 
17.3 - após dado o conhecimento do deferimento ou indeferimento do recurso interposto. 

 

18. 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. 

18.1 - Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamação deverá ser feita no ato 
da reunião pelos representantes legais das licitantes presentes; e 
18.2 - a inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. 

 

19. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros da 
Comissão de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão. 

19.1 - 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. 

 

20. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 

 

20.1 - 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. 
 

21. É facultada à Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase desta 
TOMADA DE PREÇOS, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do 
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processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informação que deveriam constar originariamente 
da documentação e das propostas. 

22. 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. 

22.1 - Entende-se por documento credencial: 
 

a) contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa licitante; 
b) procuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa credenciada 

possa falar em seu nome em qualquer fase desta licitação; 
22.2 - cada credenciado poderá representar apenas uma licitante; 
22.3 - o documento credencial poderá ser apresentado à Comissão de Licitação no início dos 

trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes Documentação e Proposta, ou quando esta o exigir; 
22.4 - a não apresentação do credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu 

representante de se manifestar e responder em seu nome. 
 

23. 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. 

 
DA VISITA TÉCNICA 

 

24. A licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços objeto desta TOMADA 
DE PREÇOS, por intermédio de representante legal, para inteirar-se das condições e do grau de dificuldades 
existentes, em companhia de servidor do MUNICIPIO DE SOURE designado para esse fim. 

24.1 - O dia da visita técnica deverá ser solicitado/marcado junto a COMISSÃO previamente 
antes da data marcada para a sessão publica. 

 

24.2  - O representante credenciado pela licitante para efetuar a visita técnica deverá apresentar-se 
a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOURE, no endereço: 2ª R, Nº 351 
– CENTRO – SOURE/PA, munido da carta de credenciamento da empresa, de acordo com o modelo 
constante do Anexo constante do presente edital; 

 
24.3 - A declaração de visita técnica, elaborada de acordo com o Anexo constante deste Edital, 

deverá ser visada por servidor do MUNICIPIO DE SOURE; ou 

 
24.4 – A empresa poderá apresentar declaração de que conhece e aceita as condições d execução  do  objeto.  

 

 

DA HABILITAÇÃO PRÉVIA-  CADASTRO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

 

A HABILITAÇÃO PRÉVIA para a participação nesta TOMADA DE PREÇOS compreende: 
 

24.5 - cadastramento na COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOURE, realizado 

até o terceiro dia anterior à data marcada para a abertura dos envelopes Documentação; 
 

25. O CADASTRAMENTO NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE 

SOURE será realizado para as licitantes não cadastradas e será aceito até o terceiro dia que antecede a data 
para abertura do envelope DOCUMENTAÇÃO, e far-se-á mediante a apresentação de documentos tratados 
nos  artigos 27 a 31 da Lei n.º 8.666/93, devendo ser entregues numerados, de preferência, sequencialmente 
e na ordem a seguir, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondente. 
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25.1 - 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; 

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. 

 
25.2 - Relativos à Regularidade Fiscal: 

a) -prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) -prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual, ou municipal ou 
distrital, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto licitado 

b.1)- em razão do objeto do certame se referir a prestação de serviços, a licitante 

estará obrigada a apresentação da inscrição municipal; 
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. 
d) -prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos  encargos 
sociais instituídos por lei. 

e) -Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante apresentação de Certidão Negativa, nos termos do título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovado pelo Decreto - lei n° 5.452 de 1° de Maio de 1943 ( introduzida pela lei n° 12.440/ 
2011). 

 

25.3 - Relativa à Qualificação Técnica: 
 

a) -O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar 
assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade. 

 
 

DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

 

26. Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada licitante deverá apresentar 
à 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: 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº XXXXXXX 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOURE 

DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 1 

PROPONENTE:    
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TOMADA DE PREÇOS Nº XXXXXXXX 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOURE 

PROPOSTA - ENVELOPE Nº 2 

PROPONENTE:    

 

 

DA DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE N
o
 1 

 
 

27. Todas as licitantes, deverão apresentar, dentro do Envelope nº 1, os documentos específicos 
para participação nesta TOMADA DE PREÇOS, devendo ser entregues, de preferência, numerados 

sequencialmente e na ordem a seguir indicada, a fim de permitir maior rapidez na conferência e exame 
correspondentes: 

 
27.1 - Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Comissão de Licitação do MUNICIPIO DE 

SOURE, de acordo com as exigências constantes deste edital, acompanhado de todos os documentos 

solicitados no credenciamento prévio; 
 

27.2 - Certidão de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia - CREA da região a que está vinculada; 
 

27.3 - Comprovação de capacidade técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de 
Acervo Técnico – CAT ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, expedida pelo CREA ou CAU da 

região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou 
membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, relativos à execução de serviços 
correlatos ao objeto do certame; 
 

27.4 - comprovante fornecido pela licitante de que possui em seu quadro permanente, temporário ou 
futuro, profissional(ais) detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de serviços 
assemelhados ao objeto dessa licitação. 
 

28.4.1- a comprovação do vínculo do(s) profissional(is) com a licitante poderá ser efetuada por 
intermédio do Contrato Social, se sócio, ou da Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviço 

ou Ficha de Registro de Empregado ou pela Certidão de Registro da licitante no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, se nela constar o nome do profissional indicado, ou ainda 
pela declaração de contratação futura em caso de vitória no Certame; 
 

28.4.2- A comprovação da responsabilidade técnica do profissional indicado deverá ser feita por 
intermédio do seu acervo técnico ou por atestado expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente registrado no CREA. 
 

27.5 - 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 TOMADA DE PREÇOS; 
 

28.5.1 - O(s) nome(s) do(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(s) deverá(ão) ser o(s) mesmo(s) que 
constar(em) dos atestados de responsabilidade técnica; 
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28. 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; 

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 
empregado(s) 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) Alvará de funcionamento emitido pelo órgão competente da sede da licitante. 

 

28.1 - Relativos à Regularidade Fiscal: 
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no  Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual, ou municipal ou 

distrital, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto licitado 

b.1) Em razão do objeto do certame se referir a prestação de serviços, a licitante 
estará obrigada a apresentação da inscrição municipal; 

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. 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei. 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa, nos termos do título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto - lei n° 5.452 de 1° de Maio de 1943 ( introduzida pela lei n° 
12.440/ 2011). 

f) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 
física; 

 
28.2 - Relativa à Qualificação Técnica: 

a) Registro ou inscrição na entidade competente da região a que estiver 

vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto da presente TOMADA DE 
PREÇOS, quando for o caso; 

 

b)  Comprovação de capacidade técnico-profissional, mediante apresentação 

de Certidão de Acervo Técnico – CAT ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, expedida pelo 
CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) 
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, relativos à execução 
de serviços correlatos ao objeto do certame. 
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28.3 - Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 
a  sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há 

mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no 
período. 

 
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 ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante. 
 

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

- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro 
órgão equivalente; ou 

- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados 

ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
 

3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº123/2006 - Lei 

das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES": 
 

- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro 
órgão equivalente; ou 

- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 
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 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 

(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 
 

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO 

PRAZO PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO 

PRAZO 

SG = ATIVO TOTAL 
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PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO 

PRAZO LC = ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 

 
b) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de 

cálculos juntado ao balanço;caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação reserva-se o 
direito de efetuar os cálculos; 

 b.1) Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser 
apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente; 

b.2) Comprovação de capital social ou patrimônio líquido correspondente a 10% 

(dez por cento) do valor total estimado da contratação; 
b.3)Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 

empregado(s) 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 inciso V do art. 27 da 
Lei nº 8.666/93. 

 
Observações: 

 
1) As declarações relacionadas exigidas neste Edital, 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; 
 

29. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 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; 
 

d.1) Datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do 
Envelope nº 1, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente expedidor(a); e: 

 
d.2) 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. 
 

29.1. Os documentos exigidos nesta TOMADA DE PREÇOS poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia, autenticada por Cartório competente ou por membro da 
Comissão de Licitação,ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

29.2  Os documentos serão autenticados pela Comissão de Licitação, a partir do original, até o 
final do expediente do último dia útil que anteceder o dia marcado, e no dia do processo para o 
recebimento e abertura dos envelopes Documentação; 
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29.3 - serão aceitas somente cópias legíveis; 
29.4 - não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e 
29.5 - a Comissão de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 

documento, sempre que julgar necessário. 

 
DA PROPOSTA - ENVELOPE N

o
 2 

 

30. A proposta contida no Envelope nº 2 deverá ser apresentada da seguinte forma 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, como também rubricadas todas 
as suas folhas; 

 

30.1 - Fazer menção ao número desta TOMADA DE PREÇOS 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; 

 
30.2 - indicação dos preços; 
30.3 - indicação dos prazos; 
30.4 - anexar o Cronograma Físico-Financeiro da execução dos serviços; 
30.5 - quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela licitante. 

 

31.     As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os desenhos 
fornecidos para execução dos serviços. 

 
31.1 - No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas 

Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação escrita à Comissão 
de Licitação, para fins de esclarecimento por parte da Comissão. 

 

32. 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. 

 

32.1 - Serão corrigidos automaticamente pela Comissão de Licitação quaisquer erros de soma 
e/ou multiplicação e o preço global das propostas, se faltar, bem como as divergências que porventura 

ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, quando prevalecerá sempre o primeiro; 
 

32.2 - A falta de data, assinatura e/ou rubrica nas declarações elaboradas pela própria licitante ou 
na proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes 
Documentação e Proposta com poderes para esse fim; e 

 
32.3 - A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados 

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

 
DOS PREÇOS 

 

33. A licitante deverá indicar os preços unitário e total por item e subitem, fixos e irreajustáveis 
e, ainda, o global da proposta. 

 

33.1 - Para efeito de elaboração da proposta não poderão ser alterados os quantitativos indicados 
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nas planilhas de orçamento do MUNICIPIO DE SOURE; 
 

33.2 - Caso haja alguma divergência entre os quantitativos indicados na proposta e os indicados 
nas planilhas de orçamento do MUNICIPIO DE SOURE, a Comissão de Licitação reserva-se o direito 
de corrigir e refazer os cálculos da proposta; 

 

33.3 - A licitante deverá indicar o percentual do BDI. 
 

34. Os quantitativos indicados na planilha de orçamento são meramente estimativos, não 

acarretando ao MUNICIPIO DE SOURE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento. 
 

35. Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os 
equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, 
quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos 

que venham a ser concedidos. 
 

35.1 - 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. 

 

36. Só serão aceitas cotações em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos arábicos 
e, de preferência, também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, desprezando-se 
qualquer valor além dos centavos. 

 

37. A licitante deverá apresentar dentro do envelope da proposta a composição de preço. 

 
DOS PRAZOS 

 

38. Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 90 dias, contados a partir da Ordem 

de Serviço emitida pelo MUNICIPIO DE SOURE. 
 

38.1 - O prazo para início dos serviços será de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da 
Ordem de Serviço expedida pelo MUNICIPIO DE SOURE e o da conclusão, o proposto pela licitante 
vencedora, se inferior ao máximo definido no caput desta Condição; 
 

38.2 - Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser previamente 

comunicado ao MUNICIPIO DE SOURE; 
 

39. 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. 
 

40. A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabelecida 
no preâmbulo desta TOMADA DE PREÇOS para o recebimento dos envelopes Documentação. 

 
41. Caso os prazos estabelecidos nas Condições anteriores não estejam expressamente indicados 

na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento. 
 

42. 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 MUNICIPIO DE SOURE, 

poderá ser solicitada prorrogação geral da validade referida a todas as licitantes, por igual prazo, no mínimo. 
 

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



GOVERNO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Comissão Permanente de Licitação – 2ª Rua, 351 - Centro – Soure – Pa – CEP.68.670-000 

 

  

Documentação e Proposta, sem a solicitação de prorrogação de prazosd ou a convocação para celebração do 
contrato, respectivamente, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 
 
DO TIPO DE LICITAÇÃO 

 

44. Trata-se de TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, enquadrada no art. 45, § 1º, 
inciso I da Lei nº 8.666/93. 

 

 
DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

45. 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: 
 

45.1 - Apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, 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 

 
45.2 - Não atenderem às exigências contidas nesta TOMADA DE PREÇOS. 

 

46. Consideram-se manifestamente inexequíveis 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% (cinquenta por cento) do 
valor orçado pela Administração; ou 

b) Valor orçado pela Administração. 
 

46.1 - 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. 
 

47. 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. 

 
DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

48. Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta TOMADA DE 
PREÇOS e seus Anexos será declarada como mais vantajosa para a Administração a oferta de menor preço 
global. 
 

49. A Comissão de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de 
Pessoal do Município ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar-se na sua 

decisão. 
 

49.1 - A Comissão de Licitação efetuará análise individual dos preços unitários cotados nas 
propostas das licitantes. 
 

49.1.1 - Caso se verifique na proposta de menor valor global a ocorrência de itens com preços 
manifestamente superiores aos orçados pelo MUNICIPIO DE SOURE, deverão ser estabelecidas, por meio 
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de acordo com a licitante ofertante do menor preço, novas bases condizentes com os custos envolvidos. 
 

50. 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. 
 

51. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta TOMADA DE PREÇOS, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas das demais 

licitantes. 

52. 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 TOMADA DE PREÇOS 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. 
 

53. 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 

 

54. 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 

 

55. 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 TOMADA DE PREÇOS. 
 

55.1 - Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n° 8.666/93, ficam os autos desta 
TOMADA DE PREÇOS com vista franqueada aos interessados. 
 

56. 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 MUNICIPIO DE SOURE, através da (o) Presidente da COMISSÃO 
PERMANENRE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE. 
 

57. 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. 

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

protocolizado no Serviço de Protocolo do MUNICIPIO DE SOURE. 

 
DA ADJUDICAÇÃO 

 

58. A execução dos serviços correspondente ao objeto desta TOMADA DE PREÇOS será 
adjudicada GLOBALMENTE a uma única empresa, depois de atendidas as Condições deste Edital. 

 
DO TERMO DE CONTRATO 
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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. 
 

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

DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 

 

61. O MUNICIPIO DE SOURE 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. 
 

62. 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 
MUNICIPIO DE SOURE. 

 
63. É facultado ao MUNICIPIO DE SOURE, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SOURE, 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 
TOMADA DE PREÇOS, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

 

64. - 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. 
 

65. O disposto no subitem 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. 

 
DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

66. 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 5% (cinco por cento) do valor global de sua proposta, com validade para todo o 
período de execução dos serviços, mediante a opção por uma das seguintes modalidades: 
 

66.1 - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
 

66.1.1 - a garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta de poupança 
em favor do MUNICIPIO DE SOURE. 
 

66.2 - seguro-garantia; 
 

66.3 - fiança bancária. 
 

67. 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 MUNICIPIO DE SOURE, além de 
sujeitar- se a outras penalidades previstas na lei. 

 
DA VIGÊNCIA 

 

70. A vigência do contrato será de 75 (SETENTA E CINCO) DIAS, a partir da data de sua assinatura, tendo 
início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 



GOVERNO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Comissão Permanente de Licitação – 2ª Rua, 351 - Centro – Soure – Pa – CEP.68.670-000 

 

  

 
DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE E DA LICITANTE VENCEDORA 

71. Caberá ao MUNICIPIO DE SOURE: 
71.1  Permitir o livre acesso dos empregados da licitante vencedora ao local da prestação dos 

serviços; 
71.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou 

Responsável Técnico da licitante vencedora; 

71.3 - Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços de reforma e adequação, por intermédio 
de Comissão para tanto formalmente designada; 

71.4 - Autorizar quaisquer serviços pertinentes à reforma e adequação, decorrentes de imprevistos 
durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido e aprovado pelo 
MUNICIPIO DE SOURE, desde que comprovada a necessidade deles; 

71.5 -Rrejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações 

passadas pelo MUNICIPIO DE SOURE ou com as especificações constantes deste Edital; 
71.6 -Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes 

deste Edital; 
71.7 - Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio de 

servidor do MUNICIPIO DE SOURE, especialmente designado para esse fim. 
 

72. Caberá à licitante vencedora: 
 

72.1 - 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; 
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; 

 
72.2 - Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do MUNICIPIO DE SOURE, 

porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 
 

72.3 - 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 MUNICIPIO DE SOURE; 

 
72.4 - Responder pelos danos causados diretamente ao MUNICIPIO DE SOURE 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 MUNICIPAL DE 
SOURE; 
 

72.5 - Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do 

MUNICIPIO DE SOURE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução 
dos serviços; 
 

72.6 - Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por 
seus empregados na execução dos serviços; 
 

72.7 - Assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, 

estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar; 
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72.8 - 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 licitante formular imediata comunicação escrita ao 
MUNICIPIO DE SOURE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento do objeto deste 
certame. 
 

72.9 - 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; 
 

72.10 - Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos serviços, no 
sentido de evitar qualquer tipo de acidente; 
 

72.11 - Fornecer instalações adequadas para a fiscalização dos serviços; 
 

72.12 - Instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da 
legislação pertinente; 
 

72.13 - 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; 
 

72.14 - 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; 
 

72.15 - Permitir, aos técnicos do MUNICIPIO DE SOURE 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; 

 

72.16 - Comunicar ao MUNICIPIO DE SOURE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 
 

72.17 - 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; 
 

72.18 - Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e 
serviços pelo MUNICIPIO DE SOURE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 
 

72.19 - Responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, 
bem como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal executados; 
 

72.20 - 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, sempre que a fiscalização do MUNICIPIO DE SOURE julgar 
necessário; 
 

72.21 - Exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem realizados, 
apresentando-a à Unidade de fiscalização do MUNICIPIO DE SOURE, quando solicitado; 
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72.22 - 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; 
 

72.23 - Submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora do MUNICIPIO DE SOURE, 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; 
 

72.24 - Submeter à Comissão fiscalizadora do MUNICIPIO DE SOURE as amostras de todos os 
materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução, quando solicitado; 
 

72.25 - 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; 
 

72.26 - Durante o período de garantia, a licitante vencedora deverá, sob pena de ser incluída no 
cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada pelo MUNICIPIO DE SOURE, atender 
aos chamados da da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 
contado da comunicação oficial; e 
 

72.27 - Manter, durante toda a execução dos serviços em compatibilidade com as obrigações a 

serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta TOMADA DE PREÇOS. 
 

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

73.1 - 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; 
 

73.2 - Indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos; 
 

73.3 - Remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e 
 

73.4 - Cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho. 

 
DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

 

74. À licitante vencedora caberá, ainda: 

 
74.1 - 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 MUNICIPIO DE SOURE; 

 

74.2 - 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 
MUNICIPIO DE SOURE; 

 
74.3 - 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 
 

74.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação desta TOMADA DE PREÇOS. 
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75. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na Condição 
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao MUNICIPIO DE SOURE, nem poderá 
onerar o objeto desta TOMADA DE PREÇOS, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente 
a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o MUNICIPIO DE SOURE. 

 
DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

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

76.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do 
MUNICIPIO DE SOURE durante a vigência do contrato; 
 

76.2 - expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver 
prévia autorização do MUNICIPIO DE SOURE; e 

 
76.3 - é vedada a subcontratação total dos serviços objeto desta TOMADA DE PREÇOS; 

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

MUNICIPIO DE SOURE. 

 
DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

77. Caberá à licitante vencedora providenciar, junto ao CREA, a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica-ART relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a legislação 
vigente. 
 

77. 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 

 

78. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por Comissão designada pelo 
MUNICIPIO DE SOURE, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações 
pertinentes a essa atribuição, devendo: 
 

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

Físico- Financeiro; e 
 

78.2 - atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratados, para 
efeito de pagamento. 
 

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

MUNICIPIO DE SOURE 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. 
 

80. A licitante vencedora deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação do MUNICIPIO 
DE SOURE, durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for necessário. 
 

81. A licitante vencedora deverá manter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um) 
engenheiro inscrito no CREA e aceito pelo MUNICIPIO DE SOURE, que na ausência do responsável 
técnico, se não for o próprio, para representá-la sempre que for necessário. 
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82. O representante do MUNICIPIO DE SOURE 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. 
 

83. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do 
MUNICIPIO DE SOURE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes. 
 
DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

84. Após concluída, a reforma será recebida provisoriamente pelo MUNICIPIO DE SOURE, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelo MUNICIPIO DE SOURE e pela licitante vencedora partes, no 
prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da comunicação escrita encaminhada pela licitante 
vencedora. 

 
85. 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. 
 

86. 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 MUNICIPIO 
DE SOURE. 

 
DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

87. A atestação das notas fiscais/faturas referentes às etapas dos serviços caberá ao Setor 
competente do MUNICIPIO DE SOURE ou a servidor designado para esse fim. 

 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

88. A despesa com a execução dos serviços objeto desta TOMADA DE PREÇOS, mediante a 
emissão de nota de empenho, está a cargo de dotação Exercício 2019. 
 

88.1 - A despesa para os anos subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação 
orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada ao MUNICIPIO DE SOURE, na 

Lei Orçamentária do Município. 

 
DO PAGAMENTO 

 

89. Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a licitante vencedora solicitará ao 
MUNICIPIO DE SOURE 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 MUNICIPIO DE SOURE, no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos  documentos 
na Unidade de fiscalização do MUNICIPIO DE SOURE. 
 

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

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

89.2.1 - quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão feitas as 
medições pela Comissão fiscalizadora do MUNICIPIO DE SOURE, considerando-se a fabricação e os 
serviços efetivamente executados e por ela aprovados, tomando por base as especificações e os desenhos do 



GOVERNO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Comissão Permanente de Licitação – 2ª Rua, 351 - Centro – Soure – Pa – CEP.68.670-000 

 

  

projeto; 
 

89.2.2 - 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; 
 

89.2.3 - 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. 
 

89.3 - 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: 
 

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

TOMADA DE PREÇOS menos o BDI contratual; e 
 

89.3.2 - 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. 
 

89.4 - as notas fiscais/faturas deverão ser emitidas e entregues pela licitante vencedora no Setor 
Financeiro do MUNICIPIO DE SOURE, 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. 
 

89.4.1 - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues no Setor Financeiro do 
MUNICIPIO DE SOURE em data posterior à indicada na Condição acima, será imputado à licitante 
vencedora o pagamento dos eventuais encargos moratórios decorrentes. 
 

89.5 - 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. 
 

90. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer, se acompanhada dos 
comprovantes dos seguintes documentos: 
 

90.1 - Registro da obra no CREA; 
 

90.2 - Matrícula da obra no INSS; e 
 

90.3 - Relação dos Empregados - RE. 
 

91. O MUNICIPIO DE SOURE 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. 
 

92. O MUNICIPIO DE SOURE poderá deduzir da importância a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora nos termos desta TOMADA DE 
PREÇOS. 
 

93. 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 



GOVERNO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Comissão Permanente de Licitação – 2ª Rua, 351 - Centro – Soure – Pa – CEP.68.670-000 

 

  

financeira ou aplicação de penalidade ao MUNICIPIO DE SOURE. 
 

94. 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 MUNICIPIO DE SOURE, 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; 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%. 
 

94.1 - A compensação financeira prevista nesta Condição será incluída na fatura/nota fiscal 
seguinte ao da ocorrência. 

 
DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

95. 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 SOURE, com a apresentação das devidas justificativas 
adequadas a esta TOMADA DE PREÇOS. 
 

96. O MUNICIPIO DE SOURE poderá alterar unilateralmente o contrato nos seguintes casos: 
 

96.1 - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos; e 
 

96.2 - 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 

 

97. No interesse do MUNICIPIO DE SOURE, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser 
aumentado ou suprimido até o limite de 50% (cinquenta por cento), conforme disposto no art. 65, parágrafos 
1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

 
97.1 - 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 
 

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

97.3 - nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo as 
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supressões resultantes do acordo celebrado entre as partes. 
 

98. 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 MUNICIPIO DE SOURE 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 

 

99. 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. 
 

100. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta TOMADA DE PREÇOS, o MUNICIPIO 

DE SOURE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 
 

100.1 - advertência; 
 

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

100.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
MUNICIPIO DE SOURE pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
 

100.4 - 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. 
 

101. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará sujeita às 
penalidades tratadas na Condição anterior: 
 

101.1 - pela recusa injustificada em assinar o contrato; 
 

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

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

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

101.5 - 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 
 

101.6 - 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. 
 

101.7 - pelo descumprimento de alguma outra condição estipulada neste Edital e em sua proposta. 

 
102. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de 

sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do MUNICIPIO DE SOURE e, no que couber, às demais 
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penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 
 

103. 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. 
 

104. 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 

 

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

artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
 

105.1. - os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 

106. A rescisão do contrato poderá ser: 
 

106.1 - determinada por ato unilateral e escrito do MUNICIPIO DE SOURE, 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 
 

106.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para a Administração; ou 
 

106.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 

107. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada 
da autoridade competente. 

 
DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

108. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos da presente TOMADA DE 
PREÇOS, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação 
(Documentação), devendo o MUNICIPIO DE SOURE, por intermédio da Comissão de Licitação, julgar e 
responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis. 
 

109. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante o MUNICIPIO DE SOURE 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. 
 

110. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta 
TOMADA DE PREÇOS até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 

110.1 - a impugnação interposta deverá ser comunicada à Comissão de Licitação, logo após ter 
sido protocolizada junto ao Município de no SOURE. 

 
DA TOMADA DE PREÇO 
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111. A critério do MUNICIPIO DE SOURE, esta TOMADA DE PREÇOS poderá: 
 

111.1 - ser anulada, se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado; ou 

111.2 - ser revogada, a juízo do MUNICIPIO DE SOURE, se for considerada inoportuna ou 
inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta; ou 
 

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

conveniência exclusiva da Administração. 
 

112. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta TOMADA DE PREÇOS: 
 

112.1 - 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; 
 

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

citado na alínea anterior; e 
 

112.3 - no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 
 

111. A critério do MUNICIPIO DE SOURE, esta TOMADA DE PREÇOS poderá: 
 

111.1 - ser anulada, se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado; ou 
 

111.2 - ser revogada, a juízo do MUNICIPIO DE SOURE, se for considerada inoportuna ou 
inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta; ou 
 

111.3 - ter sua data de abertura dos envelopes Documentação e Proposta transferida, por 
conveniência exclusiva da Administração. 
 
112. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta TOMADA DE PREÇOS: 

 
112.1 - 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; 

 

112.2 - a nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo 
citado na alínea anterior; e 
 

112.3 - no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

 
DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

113. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes dos Anexos 
deste Edital, serão resolvidas pelo setor competente do MUNICIPIO DE SOURE. 
 

114. 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 
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Especificações. 
 

115. A licitante vencedora ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas 
especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância do MUNICIPIO DE 
SOURE. 

 
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

116. 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 MUNICIPIO DE 
SOURE, para representar a licitante vencedora na execução do contrato. 
 

117. Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar a Comissão de Licitação do MUNICIPIO 
DE SOURE, na 2ª R, nº 351 – Centro, Soure/Pa, ou pelo(s) email: sourelicitacao@gmail.com, para obtenção 

dos esclarecimentos que julgar necessários. 

 
DOS ANEXOS 

118. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:  

ANEXO I – Modelos de documentos exigidos (declarações); 

ANEXO II -   Memorial descritivo ,Projeto Básico, Planilha Orçamentária ,Cronograma Financeiro, 
BDI e ; 
ANEXO III- Minuta de Contrato 

 
DO FORO 

 

119. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Comarca do MUNICIPIO DE SOURE, com exclusão 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso I, alínea "d" da 
Constituição Federal. 

 
 

SOURE - PA, 29 de Junho de 2020. 

 

 

 

 

 

Mayara   Madgi dos Santo Oliveira 
Comissão de Licitação 

Presidente 

 
 
 

 
 

 

mailto:licitacao@gmail.com,
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS 
 
01 – APRESENTAÇÃO: 

Este caderno de encargos tem como objetivo estabelecer normas e condições para a execução dos serviços de 

construção da FEIRA DO PESCADO, localizada na TRAVESSA VINTE E OITO, entre a terceira e a 

quarta rua, com localização geográfica - 0.7138526 / - 48.5222017, no município de Soure - PA, 

compreendendo o fornecimento e aplicação de materiais, emprego de mão de obra com leis sociais, 

utilização de equipamentos, pagamento de impostos e taxas, bem como o custeio de todas as despesas 

necessárias à completa execução dos trabalhos pela empresa CONTRATADA. 

Ficam fazendo parte integrante das presentes especificações, no que forem aplicados: 

- O decreto 52.147 de 25/06/63, que estabelece as Normas e Métodos de execução para Obras e Edifícios 
Públicos.  

 
- O artigo dezesseis da lei federal Nº. 5.194/66, que determina a colocação de placa de obra, conforme a 

orientação do CREA. 

  
- As Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT. 

- Os regulamentos, as especificações e as recomendações dos órgãos concessionários de serviços públicos e 

do CORPO DE BOMBEIROS e As Normas Regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho do 

M.T.E. 

- A norma NBR 9050/2004 que trata de acessibilidade as edificações e equipamentos urbanos. 
02 - PRAZO DE EXECUÇÃO: 

Será de 75 (setenta e cinco) dias corridos, a partir da data de emissão da ORDEM DE SERVIÇOS. 
03 - OCORRÊNCIA E CONTROLE 

  
A CONTRATADA ficará obrigada a manter na obra um LIVRO DE DIÁRIO DE OBRAS, destinado às 
anotações pela contatada sobre o andamento da obra, bem como observações a serem feitas pela 

FISCALIZAÇÃO. 
 
A CONTRARTADA será responsável pela elaboração do PROJETO ESTRUTURAL, incluindo: VIGAS 

E PILARES em CONCRETO, FUNDAÇÃO E SAPATAS, incluindo a MEMORIA DE CALCULO das 
estruturas. 
 
A CONTRATADA, em decorrência de eventuais alterações feitas nos serviços de acordo com a 
fiscalização, deverá apresentar o “AS BUILT” através de documentos que se tornem necessários, tais como 

memoriais, plantas, croquis, desenhos, detalhes, etc. 
04 - MATERIAIS A EMPREGAR:  

 
O emprego de qualquer material, com maior ênfase para o de acabamento, como ferragens de esquadrias, 
estrutura metálica e equipamentos, etc., estará sujeito à fiscalização, que decidirá sobre a utilização do 
mesmo.  
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Todos os materiais deverão ser previamente aprovados pela fiscalização, antes da sua aplicação. 
 
A CONTRATADA será obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo ENGENHEIRO 

FISCAL, dentro do prazo estimulado e devidamente registrado no LIVRO DE DIÁRIO DE OBRAS, se o 
material for aplicado sem aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
05 – FISCALIZAÇÃO:  

 

A FISCALIZAÇÃO será exercida por ENGENHEIRO ou ARQUITETO. 
A FISCALIZAÇÃO só liberará o inicio da execução dos serviços de campo, quando da apresentação e 
aprovação dos projetos estruturais, de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
Cabe ao ENGENHEIRO-FISCAL, verificar o andamento das obras e elaborar relatórios e outros elementos 
informativos.  
 
O responsável pela FISCALIZAÇÃO respeitará rigorosamente, o projeto e suas especificações, devendo a 

PREFEITURA MUNICIPAL ser consultada para toda e qualquer modificação. 
  
Compete à FISCALIZAÇÃO, junto à CONTRATADA, em caso de inexistência ou omissão de projetos, 
fazer a indicação e proceder às definições necessárias para a execução dos serviços, como por exemplo, 
locais, padrões, modelos, cores, etc. 
06 – ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:  

 

A CONTRATADA deverá manter na direção da obra, um preposto seu com conhecimentos técnicos que 
permita a execução com perfeição de todos os serviços, além dos demais elementos necessários à perfeita 
administração da obra, como mestre, almoxarife, apontador, vigia, etc. 
  
A CONTRATADA deverá comunicar com antecedência à PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE o 
nome do RESPONSÁVEL TÉCNICO, com suas prerrogativas profissionais.  
 

A PREFEITURA MUNICIPAL fica no direito de exigir a substituição do profissional indicado, no 
decorrer da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente perícia nos trabalhos ou indisposição em executar as 
ordens da FISCALIZAÇÃO. 
 
A mão-de-obra a ser empregada, nos casos necessários, deverá ser especializada, onde será obrigatória a 
utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI / EPC), apropriado a caso, visando a melhor 
segurança do operário, juntamente com os crachás dos trabalhadores relacionados para a obra.  
 

A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas 
federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas 
subcontratadas.  
 
Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá:  
 
- Providenciar junto ao CREA/PA as anotações de responsabilidade técnica – ART’s, referente ao objeto do 

contrato e as especificações pertinentes, nos termos da Lei nº: 6496-77.  
 
- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos a legislação social e 

trabalhistas em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato.  
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- 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.  
 
A CONTRATADA deverá montar um escritório na obra, com dependências confortáveis para uso da 
fiscalização, dotado de pessoal e material necessário ao perfeito funcionamento e atendimento dos serviços 
de construção. 
  
A vigilância será ininterrupta, por conta da CONTRATADA, até o recebimento definitivo da obra. 

07 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Antes do inicio da obra, a contratante deverá apresentar para a fiscalização o PROGRAMA DE 

CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO - PCMAT da obra, apresentando, layout do 

canteiro de obras, área de vivência (vestiários, sanitários, área de lazer) e circulações, movimentação de 

cargas e pessoas (transporte vertical, içamento de cargas, montagem e desmontagem de andaimes e formas 

em geral), as normas para uso de maquinas e equipamentos, instalações elétricas provisórias. 

Será obrigatório o uso de EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) pelos operários e por 

aqueles que adentrarem a obra; para tanto, a CONTRATADA, fará toda a divulgação/orientação, inclusive 

com placas alusivas à segurança do trabalho, bem como fornecerá todos os equipamentos obrigatórios pelas 

normas de segurança prevista para cada tipo específico de trabalho. 

 

A CONTRATADA deverá estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e organização, 

que objetivem a implementação e manutenção de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança 

nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho, no sentido de manter salubridade e evitar 

doenças ocupacionais e acidentes. 

 
Visando um eventual atendimento emergencial de primeiros socorros, a CONTRATADA deverá manter em 

local apropriado e durante todo o período da obra, um pequeno armário “FARMÁCIA” com medicamentos, 

tais como: ataduras, gazes hidrófilas, fita microporosa hipoalérgica para curativos, soro fisiológico, álcool 

iodato, algodão, mercúrio cromo, elixir paregórico, antiácidos, pomadas cicatrizantes, etc. 

 

Todo trabalhador, que vir a sofrer acidente deverá receber os primeiros socorros ainda na obra, e quando for 
o caso, deve ser providenciado imediatamente, o seu encaminhado para unidade médica adequada, de 
urgência ou emergência. 
Todo entulho proveniente da construção deverá ser removido periodicamente do local, pelo menos de dois 
em dois dias, devendo a obra estar sempre limpa de modo a favorecer o perfeito andamento dos serviços e 

evitar acidentes de trabalho. 
 

Em hipótese alguma será permitida a deposição de material proveniente de demolições, escavação, ou outros 

materiais de construção, nas vias de acesso aos diversos serviços da obra. 

 

07.01 – SERVIÇOS PRELIMINARES: 

07.01.01 – MOBILIZAÇÃO: 

A CONTRATADA será responsável pelo transporte, guarda e acomodação de todos os equipamentos, 
veículos, e pessoal, devendo providenciar o transporte via balsa, de todos os insumos, que porventura 
necessitem ser transportado dessa forma. 
Deverá também prover acomodações para toda a equipe técnica, assim como se responsabilizar com as 
despesas de deslocamento dos mesmos, durante o período de execução dos serviços, até a sua 
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ACEITAÇÃO FINAL E DEFINITIVA. 

07.01.02 – LIMPEZA DO TERRENO: 
A limpeza do terreno deverá ser feita antes da locação da obra e compreenderá os serviços de capina, roçado 

e destocamento, queima e remoção de forma a deixar a área livre para a execução dos serviços.  

Deverá ainda ser feito, a suas despensas, a remoção de todo o entulho proveniente a limpeza do terreno, para 

local a ser indicado pela FISCALIZAÇÃO. 

07.01.03 – BARRACÃO DA OBRA: 

O local dos serviços será dotado de todas as instalações, destinadas ao perfeito desenvolvimento dos serviços 
e ao atendimento à fiscalização, tais como barracões, depósito, tapumes, andaimes, e ligações provisórias de 
água, esgoto, luz, e força, ficando a empresa responsável, também, pelo pagamento do consumo mensal das 
mesmas, caso seja necessário.  

O barracão será executado com tábuas de madeira branca, em dimensões compatíveis com o porte da obra. A 
cobertura será com telha de fibrocimento de 4mm, e o piso em cimentado liso. A pintura será com cal 
virgem.  
 
Os andaimes serão do tipo metálico, e de responsabilidade da contratada; sua utilização será de acordo com o 
porte da obra, e que permita a execução, com perfeição, dos serviços que necessitem do uso dos mesmos.  
  
Não será permitida a perfuração de paredes para apoio de andaimes. 

07.01.04 – PLACA DA OBRA: 

Em local indicado pela fiscalização, deverá ser colocada a placa da obra (3,00 x 2,00 m), construída em 
lona PVC, estruturada com régua de madeira aparelhada de 3” x 1”, e obedecendo o modelo fornecido pela 
prefeitura, que objetiva a exposição de informações. 
  
Ao termino dos serviços, a contratada se obriga a retirar a placa da obra, tão logo seja solicitado pela 
fiscalização. 

07.01.05 – LOCAÇÃO DA OBRA: 

Conforme a planilha, mapa da cidade e a situação natural de cada via, as locações serão realizadas com 
aparelho topográfico, sempre de comum-acordo com a fiscalização.  
 
Será de responsabilidade da contratada e verificação do RN a alinhamento geral de acordo com o projeto.  
 
Caso o terreno apresente problemas com relação aos níveis, a CONTRATADA deverá comunicar por 

escrito à FISCALIZAÇÃO, a fim de se dar solução ao problema. 
 
A CONTRATADA não executará nenhum serviço antes da aprovação da locação pela FISCALIZAÇÃO. 
A aprovação não desobriga a CONTRATADA de responsabilidade pela locação da obra. 
07.02 – MOVIMENTO DE TERRA: 

07.02.01 – ESCAVAÇÕES: 

A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo da superfície natural do terreno, até as 
linhas e cotas especificadas no projeto executivo e ainda a carga, transporte e descarga do material nas áreas 

e depósitos previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 
 
Os serviços de escavação de valas só poderão ser iniciados após a liberação pela FISCALIZAÇÃO, com a 
sinalização adequada do trecho e a disposição dos tubos e peças necessárias ao longo da vala a ser escavada, 
se necessário. 
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A empresa CONTRATADA deverá dispor no local dos serviços de materiais adequados e suficientes para 

executar os escoramentos e a drenagem, que porventura venha ocorrer.  
 
Antes de iniciar a escavação, a empresa CONTRATADA fará a pesquisa de interferências no local, para que 
não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes, etc., que estejam na zona atingida pela 
escavação ou em área próxima à mesma. 
 
Na eventualidade de ser encontrado na profundidade de execução das estruturas de concreto, aterro de 

fundação impróprio e que a juízo da FISCALIZAÇÃO possa dar lugar a futuras lesões, serão executadas 
por conta da CONTRATADA e a mando da FISCALIZAÇÃO, sondagens suplementares e ensaios que 
permitam estudar e projetar a solução tecnicamente mais conveniente para construção da obra no trecho em 
questão (determinação da natureza e extensão das camadas inferiores do solo, do recalque admissível, da 
curva das pressões, do módulo de elasticidade e da carga de ruptura do terreno em exame). 
 
Nesse caso, para que o prazo contratual seja respeitado, poderá a FISCALIZAÇÃO manter suspensas as 
tarefas do local em análise e determinar o imediato prosseguimento da obra em outro trecho. 

 
Esse recurso poderá ainda ser adotado pela FISCALIZAÇÃO na hipótese de ocorrer cruzamento da vala 
escavada com dutos ou obstáculos, cuja remoção se revele ou venha a se revelar de solução ou execução 
demorada. 
 
Quando da escavação em terreno de boa qualidade tiver atingido a cota indicada no projeto executivo, será 
feita a regularização e limpeza do fundo da vala. 

 
Essas operações só poderão ser executadas com a vala seca ou com água do lençol totalmente deslocada para 
drenos laterais, construídos em uma faixa de 40 cm de largura junto ao escoramento. 
 
Quando o “grade” final da escavação estiver em terreno cuja tensão admissível for insuficiente para servir 
como fundação direta, a escavação deverá continuar até uma profundidade cujo solo tenha tensão admissível 
suficiente. 

 
Quando os materiais escavados forem, a critério da FISCALIZAÇÃO, apropriados para sua utilização no 
aterro, serão, a principio, colocados ao lado ou perto da vala, aguardando no local o seu aproveitamento. 
 
No caso dos materiais aproveitáveis serem de natureza diversa, serão distribuídos em montes separados. 
 
As cavas para fossas, filtros e sumidouros, poderão ser executadas manualmente, devendo o material 
remanescente ser retirado para local a ser determinado pela FISCALIZAÇÃO. 

 
Nas escavações necessárias, a CONTRATADA tomará as máximas cautelas e precauções quanto aos 
trabalhos a executar, tais como escoramentos, drenagens, esgotamentos, rebaixamentos e outros que se 
tornarem necessários, no sentido de dar o máximo de rendimento, segurança e economia na execução dos 
serviços. 
 
07.02.02 – ATERRO: 

 
Os trabalhos de aterro e reaterro deverão ser executados com material de boa qualidade, do tipo arenoso, sem 
matéria orgânica em camadas sucessivas de até 20 cm, devidamente molhadas e apiloadas, manual ou 
mecanicamente, devendo ser executado após a limpeza e esgotamento das cavas de fundação. 
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Antes do lançamento do aterro, deverão ser removidas todas as camadas orgânicas do solo, a fim de garantir 

perfeita compactação do aterro.  
 
O material proveniente das escavações, desde que seja isento de materiais orgânicos, será aproveitado para 
aterrar as áreas que dele necessitem. 
 
As áreas externas, quando não perfeitamente caracterizadas em plantas, serão aterradas e regularizadas de 
forma a permitir o fácil acesso aos prédios e o perfeito escoamento das águas superficiais. 

07.03 – FUNDAÇÕES: 

A execução das fundações implicará na responsabilidade integral da CONTRATADA, pela estabilidade das 
mesmas e da obra.  
 
Os serviços das fundações só poderão ser indicados após a aprovação da locação da obra pela 
FISCALIZAÇÃO. 
07.03.01 – SAPATAS: 

As sapatas do prédio principal serão construídas em blocos em concreto armado, fck = 20 MPA, nas 

dimensões de acordo com o PROJETO ESTRUTURAL, nos quais serão erguidos os pilares em concreto 
armado. 
As sapatas do espaço destinado ao banheiros serão construídas em blocos em concreto ciclópico com pedra 
preta, nas dimensões, de acordo com o projeto executivo, nos quais serão erguidos os pilares em concreto 
armado. 
 

07.03.02 – VIGA BALDRAME: 

A viga baldrame será executada em concreto armado, fck = 20 MPA, com seção de acordo com o 
PROJETO ESTRUTURAL, as quais farão a amarração de todos os blocos da sapata. 
07.04 – PILARES E VIGAS: 

Os pilares serão construídos em concreto armado, fck = 20 MPA, com seção de acordo com o PROJETO 

ESTRUTURAL, com forma para concreto aparente. 
Os pilares deverão estar rigorosamente alinhados e em prumo. 
A amarração dos pilares à estrutura metálica será excercida por parafusos chumbadores, nas dimensões e 

esforços adequados, de acordo com o projeto da estrutura metálica, sobre os quais repousará a estrutura 
metálica. 
As vigas de amarração superior – percintas, serão do concreto armado, fck = 20 MPA, com seção de acordo 
com o PROJETO ESTRUTURAL, construídas com forma para concreto aparente, rigorosamente 
niveladas, alinhadas e a prumo. 
07.05 – PAREDES E PAINEIS: 

O fechamento da obra será feito com paredes de alvenaria, construídas com tijolo de cerâmico de barro, à 
cutelo, nas dimensões 9 x 19 x 19 cm. 

O assentamento dos tijolos será feito com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, em juntas de 1 cm de 
espessura, aproximadamente. 
A CONTRATADA deverá observar o alinhamento da fiadas de tijolos, devendo as mesmas estarem 
alinhadas e à prumo, evitando a correção com a argamassa do emboço e do reboco. 
Sobre os vão das portas, independente da indicação do projeto arquitetônico, deverá ser confeccionada verga 
em concreto armado transpassados 10 cm do vão para cada lado, sempre que, diretamente acima do referido 
vão, haja prosseguimento de alvenaria (sem interrupção estrutural). 

07.06 – COBERTURA: 

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s e EPC’s necessários, sendo que 
os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos 
vinculados à estrutura. 
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Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas de 

dispositivos que impeçam seu escorregamento. 
 
A empresa contratada será responsável pela elaboração do projeto estrutural da cobertura, devendo 
apresentar o mesmo para aprovação da fiscalização antes do inicio dos trabalhos. 
 
Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia-
tesouras, terças, elementos de contra-ventamento e outros. 

 
Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal 
especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas. 
 
A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical 
(faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas 
simultaneamente no sentido contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a 
sotavento). 

 
Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando ferragens especificadas 
pelo fabricante das telhas. 
 
Na fixação não deve ser dado aperto excessivo, que venha a danificar a telha. 
 
As peças cumeeira devem ser montadas no sentido contrário aos ventos dominantes no local da obra, ou seja, 

peças a barlavento recobrem peças a sotavento. 
 
Quando da montagem da estrutura metálica deverá ser verificado o posicionamento da estrutura de apoio e 
do comprimento das peças de acordo com o projeto, posicionando as terças conforme previsto no projeto, 
conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, 
distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças. 
  

A fixação das terças na estrutura de apoio, deverá ser executada com parafusos ASTM A307, na bitola 
especificada em projeto. 
 
Toda a estrutura metálica deverá receber pintura antiferruginosa, e posteriormente pintura em esmalte 
sintético, nas corres definidas no projeto arquitetônico. 
 
 A cobertura da feira será executada em telha de fibrocimento, tipo MAX PLAC ou similar, nas dimensões 
1,64 x 4,10 m, com 6 mm de espessura, instaladas sobre estrutura metálica, de acordo com o projeto 

executivo. 
 
A cobertura dos banheiros será executada em telha de fibrocimento, nas dimensões 2,44 x 0,50 m, com 6 
mm de espessura, instaladas sobre estrutura de madeira, de acordo com o projeto executivo. 
 
As peças do madeiramento da cobertura dos banheiros deverão ser em madeira de lei 1A serrada não 
aparelhada isentas de defeitos. Deverão ser perfeitamente ajustadas aos vãos utilizando-se o espaçamento 

adequado ao tipo de telha e as dimensões definidas no projeto. 
 
A estrutura deverá ser executada por profissionais experientes para a perfeita ajustagem de todas as 
superfícies e articulações. 
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07.07 – REVESTIMENTOS: 

07.07.01 – CHAPISCO: 

Será executado nas superfícies destinadas a receber reboco ou emboço (alvenaria e concreto), com 
argamassa no traço 1:3 (cimento e areia grossa), previamente umedecidas. 
 
07.07.02 – EMBOÇO: 

 
Será executado em todas as superfícies destinadas a receber revestimento KORODUR, com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:6, fortemente comprimido contra as superfícies devendo apresentar acabamento 
áspero e entrecortado com sulcos, para facilitar a aderência do revestimento. 
 
Antes da aplicação do emboço, a superfícies deverão ser abundantemente umedecidas. 
 
O emboço de cada pano de parede só será iniciado, depois de embutidas todas as canalizações que por ele 
devam passar. 
 

A espessura dos emboços deve ser de 15 mm. 
 
07.07.03 – REBOCO: 

 
Será executado com argamassa de cimento, areia no traço 1:6 nas paredes onde esteja previsto acabamento 
de pintura, devendo ser regularizados e desempenados à régua, desempenadeira e esponja, apresentando 
superfície perfeitamente plana e uniforme. 

 
 
O reboco será fortemente comprimido contra as superfícies, esponjado e apresentar acabamento uniforme 
com superfícies planas, sobre chapisco previamente aplicado. 
 
07.07.04 – KORODUR: 

 

As todas as paredes internas serão revestidas de KORODUR, até a altura de 1,60 m do piso acabado, na 
espessura de 10 mm; a partir dessa altura, as paredes serão pintadas, conforme projeto executivo. 
 
As bancadas de atendimento serão revestidas em KORODUR, na espessura de 10 mm, conforme projeto 
executivo. 
 
A pigmentação das paredes e bancadas, deverá ser definida pela FISCALIZAÇÃO. 
 

Deverá ser observado o acabamento das arestas das paredes e bancadas, fazendo com que as mesmas fiquem 
uniforme. 
 
07.08 – PISOS: 

Será feita uma camada regularizadora a qual será executada com argamassa no traço 1:4 (cimento e areia) 
com 3,00cm de espessura, com a finalidade de nivelar para receber o revestimento final, obedecendo aos 
níveis ou inclinações previstas para o acabamento que os deve recobrir. 

07.08.01 – KORODUR: 

Os pisos de alta resistência serão executados em duas fases distintas: a execução do contrapiso ou capa 
niveladora e a execução da camada de alta resistência. 
Deverá ser dimensionado para tipo de tráfego a ser utilizado, com juntas plásticas e acabamento polido. 
A superfície a receber o KORODUR deverá estar suficientemente áspera, livre de impregnações tais como 
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óleos, graxas, grânulos soltos ou friáveis, ou de qualquer outro tipo. 

Em caso da superfície estar muito lisa, recomenda-se que seja feito um apicoamento para garantia de perfeita 
acomodação das camadas que serão superpostas. 
 Após limpeza, a base deverá ser lavada e saturada de água. Procedendo-se à aplicação das juntas que devem 
ser feitas a partir de pontos de níveis previamente determinados. 
Utiliza-se um fio de nylon que, devidamente posicionado nos referenciais obtidos através de pontos de nível, 
proporciona o nivelamento e alinhamento que a junta deverá seguir. 
Sob o caminho do fio, deve-se aplicar chapisco de cimento e areia de traço 1:2 e argamassa de cimento e 

areia de traço 1:3. 
Respeitando-se o alinhamento e nivelamento do fio, introduz-se a junta na argamassa que deverá ser 
pressionada de modo a não cobrir mais que 3/5 de sua altura, bem como, não ultrapassar 2 cm de largura de 
cada lado. 
Durante a cura, a argamassa deverá ser sulcada, para facilitar sua aderência às demais camadas. 
A base de concreto deve ser chapiscada com argamassa de traço 1:2, cimento e areia. 
Lança-se sobre a base o contra piso de correção, que é uma argamassa de cimento e areia no traço 1:3, 
devendo ser bem compactado e desempenado, deixando-o já com o rebaixamento equivalente à espessura a 

ser preenchida pelo produto de alta resistência. 
 A espessura do piso de alta resistência deverá ser de 10mm, recomendando-se um rebaixamento 
ligeiramente menor uma vez que pela retração normal da argamassa ele tende a aumentar. 
Quando a espessura do contrapiso de correção tiver que ser superior a 3 cm, recomenda-se a adição de brita 
0. 
Neste caso, misturam-se areia e brita em partes iguais. 
Para obtenção de argamassa de alta resistência, mistura-se o produto específico com cimento e água nas 

proporções indicadas pelo fabricante. 
Sobre o contrapiso ainda não endurecido, esta argamassa deve ser lentamente espalhada, vibrada e 
compactada. 
Seis a oito horas após a aplicação da camada de alta resistência deve-se cobri-la com colchões de areia 
úmida de 2 a 3cm de espessura, que aí permanecerá durante 4 (quatro) dias, sendo constantemente 
umedecido. 
O polimento deverá passar por três fases de desgaste feito por máquinas politrizes, após a remoção do 

colchão de areia: 
- 1ª Fase: O desgaste será feito com pedra esmeril grana 36, onde se obtém a retirada da nata superficial, o 
corte e homogeneização do agregado; 
- 2ª Fase: O desgaste é feito com esmeril grana 60 ou 80, onde são retirados eventuais riscos provocados pela 
pedra passada anteriormente. O piso deve ser imediatamente estucado com pasta de cimento (pigmentada 
com a argamassa de alta resistência), aplicada com espátulas, aí devendo permanecer durante pelo menos 72 
horas; 
- 3ª Fase: Na última fase o polimento é feito com pedra esmeril grana 120, retirando o estuque conferindo ao 

piso o aspecto final. 
 Após a conclusão do serviço, a CONTRATANTE fará conferência para aceitação ou reprovação do 
mesmo. 
07.08.02 – CALÇADAS: 

A calçada lateral do prédio deverá realizada com alicerce, baldrame e concreto com junta seca. 
07.09 – ESQUADRIAS E FERRAGNES: 

As portas de madeira serão de compensado liso e deverão ser executadas de acordo com as dimensões e 

especificações apresentadas no projeto, com suas respectivas guarnições. Só serão colocadas na obra peças 
bem aparelhadas, perfeitamente planas. 
  
Na montagem, as esquadrias deverão ser perfeitamente aprumadas e niveladas. 
As folgas entre partes fixas e móveis serão ajustadas para um perfeito funcionamento. 
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As guarnições serão colocadas em esquadro, devendo os marcos e aduelas serem fixados aos tacos 

embutidos na alvenaria. 
07.10 – PINTURA: 

Os serviços serão executados por profissionais de elevada competência e com produtos preparados 
industrialmente. 
 
As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de 
pintura a que se destina. 

 
Deverão ser observadas todas as instruções para o uso fornecidas pelos fabricantes das tintas especificadas. 
 
Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superfícies não destinadas tais como: ferragens, 
pisos, etc. sendo os respingos inevitáveis removidos com solventes adequados quando a tinta ainda estiver 
fresca. 
 
Deverão ser dadas tantas demãos quantas forem necessárias (mínimo de 3), até que se obtenha a coloração 

uniforme desejada partindo-se sempre dos tons claros para os escuros, observando-se os intervalos mínimos 
por demãos do fabricante. 
 
Os trabalhos de pintura externa ou locais mal abrigados não deverão ser realizados em dias chuvosos. 
 
07.10.01 – LÍQUIDO SELADOR: 

Antes da aplicação do líquido selador, as paredes deverão ser lixadas e limpas, retirando todas as impurezas 

nelas existentes. 
 
Observar que superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer 
aplicação. 
 
Deverá ser aplicado sobre paredes e pilares, em 02 (duas) demãos, conforme indicação e recomendações do 
fabricante. 

 
Diluir o selador em água potável, conforme fabricante, aplicando cada demão de fundo selador com rolo ou 
trincha. 
07.10.02 – MASSA ACRÍLICA: 

Deverá ser aplicada nas superfícies em alvenaria, massa acrílica, seguindo-se as recomendações do 
fabricante. 
 
Para acabamento emassado, aplicar massa acrílica, em camadas finas, em três demãos conforme necessidade, sendo 

que cada camada depois de seca deverá ser lixada e removido o pó com pano úmido, antes da aplicação da camada 
seguinte.  
 
07.10.03 – TINTA ACRÍLICA INTERNA E EXTERNA: 

As paredes internas e externas, deverão ser tratadas com selador acrílico, e a seguir emassadas com massa 
acrílica e posteriormente pintadas com três mãos de tinta Acrílica semi-brilho, nas cores indicadas no projeto 
arquitetônico. 

 
Para as superfícies que receberão apenas retoque de massa acrílica, a pintura será em duas demãos. 
 
Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer 
aplicação. 
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Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante, aplicando as diversas demãos de tinta com rolo 
adequado, respeitando o intervalo de tempo entre as aplicações, de acordo com as especificações do 
fabricante. 
 
07.10.04 – ESMALTE SINTÉTICO: 
 
Em todas as estruturas metálicas será aplicado duas demãos de tinta esmalte sintético, sobre fundo 

antiferruginoso, nas corres indicadas no projeto executivo, respeitando o intervalo de tempo entre as 
aplicações, de acordo com as especificações do fabricante. 
  
07.11 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 

Os serviços de instalação elétrica deverão obedecer rigorosamente ao projeto executivo, quanto a quantidade 
e localização dos pontos de tomadas e de iluminação. 
07.11.01 – PADRÃO DE ENTRADA: 

Serão instalados padrões de entrada individuais para cada box e para a administração, conforme projeto 

executivo. 
Os padrões de entrada serão do tipo monofásico, instalados na parede de entrada do prédio de acordo com as 
especificações da concessionaria local de energia. 
07.11.02 – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: 

Serão confeccionados em chapa de aço SAE 1020, com espessura mínima de 2,17 mm, tratada com 
desengraxante alcalino e pintura epóxi, cinza RAL 7032, equipado com porta e espelho, barramento 
monofásico, barramento de neutro e barramento de terra. 

 
Todos os disjuntores serão etiquetados indicando os circuitos correspondentes. 
 
O quadro de distribuição será embutido na parede deverá facear o revestimento da alvenaria e ser nivelado e 
aprumado. 
 
07.11.03 – DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO: 

 
Os disjuntores dos padrões de entrada de energia, serão do tipo unipolar, padrão DIN, curva C, 32 A. 
 
O disjuntor geral do quadro de distribuição da administração será do tipo “interruptor bipolar DR”, modelo 
DIN, curva C, 40 A. 
 
Os disjuntores dos circuitos de distribuição do quadro da administração, serão do tipo unipolar, padrão DIN, 
curva C, nas ampacidades especificadas no projeto executivo. 

 
07.11.04 – ELETRODUTOS: 

 
Os eletrodutos dos padrões de entrada de energia, serão do tipo PVC rígido, rosqueavel, classe B, de acordo 
com a norma da concessionaria de energia local. 
  
Os eletrodutos de distribuição dos circuitos, serão do tipo, flexível, corrugado, nas bitolas indicadas no 

projeto executivo. 
 
Os eletrodutos aparentes serão fixados a estrutura metálica através de braçadeiras plásticas ajustáveis, nas 
dimensões adequadas. 
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07.11.05 – CAIXAS E CONDULETES: 

 
As caixas de passagem serão do tipo PVC rígido, não reciclavel, dimensões 4 x 2”, embutidas na alvenaria, 
faceadas, niveladas e aprumadas com o revestimento, conforme projeto executivo. 
 
Os conduletes serão de alumínio, dimensões 4” x 2”, fixados na estrutura metálica com parafusos auto-
brocante, conforme projeto executivo. 
 

07.11.06 – CONDUTORES: 

 
Serão utilizados condutores de cobre com as características: não-propagante de chama, livres de halogênio, 
com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, isolação HEPR, unipolares 0,6/1KV, têmpera mole, 
encordoamento classe 4 ou 5, nas bitolas indicadas no projeto executivo. 
 
Os condutores deverão seguir a seguinte indicação: 
• Fase: Preto 

• Neutro: Azul claro; 
• Terra: Verde; 
• Retorno: Amarelo. 
 
Os circuitos deveram ser identificados com plaquetas, após instalados 
 

 

07.11.07 - INTERRUPTORRES E TOMADAS 

Serão utilizadas tomadas F+N+T – 10 A – 250 V, com placa espelho, distribuídas conforme indicado no 
projeto executivo. 
 
Os interruptores serão do tipo 10 A – 5250 V e deverão acompanhar a mesma marca e linha das tomadas, 
com placa espelho. 
 

07.11.08 - ILUMINAÇÃO: 

 

A iluminação interna do prédio principal será do LED, modelo High Bay, 100 W, 6.500 K – branca fria, 
bivolt, fluxo luminoso 11.000 lumens, ângulo de abertura 130º, corpo em alumínio, vida útil de 50.000 
horas, IP 66, distribuídas conforme projeto executivo. 
 
                                                          

                                            
 
A iluminação dos banheiros será do tipo PLAFON, tipo sobrepor, com lâmpada PL 18 W, 127 V, fixadas no 
teto, conforme projeto executivo. 
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Na iluminação do pátio e da fachada será utilizada luminária tipo projetor para uso externo, 100 W, bivolt, 

tipo mico LED SMD, 6.500 K – branco frio, fluxo luminoso 5.000 lumens, ângulo de abertura 120º, IP 66, 
corpo em alumínio, vida útil 50.000 horas, conforme projeto executivo. 
 

                                                   
A iluminação dos banheiros será do tipo PLAFON, tipo sobrepor, com lâmpada PL 12 W, 127 V, fixadas no 
teto, conforme projeto executivo. 
                          
 
A iluminação da lateral direita e dos fundos da edificação principal será do tipo PLAFON, tipo sobrepor, 

com lâmpada PL 18 W, 127 V, fixadas na estrutura metálica, conforme projeto executivo. 
 
07.11.09 – SISTEMA DE BOMBEAMENTO DÁGUA: 

 

Será exercido por um conjunto motor-bomba de 1/2 CV, instalado da área do DML. 
 
A proteção do conjunto será feita através do disjuntor de 20 A, instalado no quadro de distribuição da 

administração, de onde também será o acionamento. 
 
Serão instaladas boias de nível na cisterna e nos reservatórios superiores, para o acionamento automático do 
sistema, de acordo com o projeto executivo. 
 

07.12 – INSTALÇÕES HIDRÁULICAS: 

O abastecimento de água potável para a edificação será feito através da rede pública de água, a qual 
alimentará a cisterna vertical, instalada no patio externo. 

A tubulação de alimentação da cisterna vertical será em tubo de PVC rígido, soldável, DIN 25 mm – AF e 
conexões adequadas. 
Na entrada da tubulação na cisterna será instalado torneira-boia Ø ¾”, para o controle do fluxo de água. 
A cisterna vertical, com capacidade para 5.000 litros, da FORTELEV, será instalada de acordo com o 
GUIA DE INSTALAÇÃO, descrito abaixo: 
07.12.01 - PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO DA CISTERNA VERTICAL: 

 

 A Cisterna FORTLEV ou similar não pode ser enterrada na presença de lençol freático nem em locais onde 
exista trânsito de veículos. Para essas aplicações específicas, recomendamos usar nosso modelo Cisterna 
Horizontal FORTLEV ou similar. 
A instalação da Cisterna FORTLEV ou similar deverá ser acompanhada pelo responsável técnico da obra, 
de tal forma que sejam consideradas as condições e características específicas do projeto. 
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O sistema de bombeamento deve atender à ABNT NBR 12214. 
 

 
 
A profundidade da escavação deve ter a altura da cisterna mais 60 cm 
No fundo da escavação deve ser construída uma base de concreto armado, com malha eletrosoldada, tendo as 
seguintes características: 
 
• Ter 10 cm de espessura. 
 
• O diâmetro deve ser o mesmo da cisterna, acrescido de 20 cm ao redor de todo o reservatório. 

 
• Ser lisa, nivelada e isenta de irregularidades que possam danificar o reservatório. 
A cisterna deve ser posicionada no centro da base de concreto. 
Antes de iniciar o aterro e compactação do preenchimento da escavação, encha a Cisterna FORTLEV, com 
água, até a nervura superior do reservatório. 
 
O preenchimento da escavação deve ser feito com mistura (massa) de cimento e terra peneirada, em traço 

1:10 (uma porção de cimento com 10 porções de terra) acrescido de aditivo SIKA 01, na quantidade 
especificada pelo fabricante. 
 
A compactação do preenchimento deve ser feita gradativamente, por camadas de 25 cm, até a nervura 
superior da cisterna.  
 
Durante a compactação, evite impactos pontuais que possam prejudicar a estrutura do produto. 
 

Finalizada a compactação, mantenha a Cisterna com água e não a utilize por um período de 48 horas para 
garantir a estabilidade do produto e permitir a verificação de eventuais vazamentos. 
A laje de fechamento da escavação será definida pelo responsável técnico da obra e esta deverá conter: 
 
. Abertura de inspeção de, no mínimo, 90 cm de diâmetro, que permita acesso à Cisterna e ao sistema 



 

Comissão Permanente de Licitação – 2ª Rua, 351 - Centro – Soure – Pa – CEP.68.670-000 

    
 

GOVERNO DO PARÁ 
    PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

   

 

hidráulico para realização de inspeções, manutenção e limpeza. 

 
• Tampa para a abertura de inspeção que não permita a entrada de água na escavação. 
 
As furações para as tubulações de Entrada e Extravasor para captação de água potável deverão ser realizadas 
no painel da cisterna. 
 
Utilize serra-copo de 35 mm para fazer o furo onde será instalado o adaptador flange 25 mm x 3/4”, que 

receberá a tubulação de Entrada. 
 

Utilize serra-copo de 43 mm para fazer o furo onde será instalado o adaptador flange 32 mm x 1”, que 
receberá a tubulação do extravasor (esta tubulação ficará no lado oposto ao da Entrada). 
 
Instale a tubulação de Saída no adaptador flange de 32 mm x 1”, que já vem instalado na cisterna, o qual irá 
até o conjunto motor-bomba. 
 

Nos procedimentos de limpeza não deverão ser utilizados produtos químicos, escovas de cerdas metálicas, 
ou de  cerdas rígidas, e nem qualquer outro objeto abrasivo que possam tornar ásperas as paredes internas do 
reservatório. 
 
Recomendamos a utilização de equipamento de jato de água, para lavar as paredes internas, e a utilização de 
equipamento de sucção para retirar a sujeira. 
 

07.12.02 – REDE DE ABASTECIMENTO: 
 
A alimentação dos reservatórios superiores será feita através tubo de PVC rígido, soldável, DIN 32 mm - 
AF, protegida por registro de pressão, na entrada de cada reservatório, desde a saída do conjunto motor 
bomba até a entrada dos reservatórios superiores. 
 
Os reservatórios superiores serão de polietileno, capacidade 1.000 litros, instalados sob a estrutura do 

telhado, conforme projeto executivo. 
 
Deverá ser feita base de apoio para assentamento dos reservatórios superiores, em chapa aço # 3/8”, nas 
dimensões 2,50 x 2,50 m, fixadas rigidamente a estrutura metálica. 
 

                                                    
 
A tubulação de saída para a rede de distribuição será em PVC rígido, soldável, DIN 32 mm – AF, protegida 
por registro de pressão, em PVC, DIN 32 mm – AF, soldável, na saída da tubulação,  conforme projeto 
executivo. 
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A tubulação de limpeza e extravação, será em PVC rígido, soldável, DIN 32 mm – AF, protegida por 

registro de pressão, em PVC, DIN 32 mm – AF, soldável, na saída da tubulação, conforme projeto 
executivo. 
 
07.12.03 – REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL: 

 
Cada box será dotado de 01 (hum) ponto de água potável, DIN 20 mm, interligado a rede de distribuição. 
 

Será instalado em cada box, registro de pressão em PVC, DIN 25 mm – AF, soldável, para a manutenção de 
cada ramal. 
 
Em todos os pontos terminais, serão instalados joelhos, em PVC, tipo SMR, DIN 25 m x ½”, para conexão 
das torneiras. 
 
Na área de circulação do predio principal e no banheiro, serão instalados pontos de água fria, para os 
serviços de limpeza das áreas, conforme projeto executivo. 

 
A rede de distribuição dos banheiros será conforme projeto executivo, assim como a rede de distribuição do 
prédio principal. 
 
07.13 – INSTALAÇÕES SANITARIAS: 

Devido a não existência de sistema de tratamento de esgoto na região, será implantado um sistema FOSSA – 

FILTRO – SUMIDOURO, para a coleta dos rejeitos oriundos dos banheiros e do prédio principal, 

conforme projeto executivo. 
No dimensionamento dos equipamentos, foi considerado o tipo de instalação, a quantidade de pessoas 
circulantes, e o período de manutenção dos equipamentos, onde definimos os equipamentos a serem 
utilizados: 
FOSSA SÉPTICA: Capacidade 5;00 m³. 
FILTRO ANAERÓBICO: Capacidade 5,00 m³. 
SUMIDOURO: Volume total 8 m³. 

A empresa CONTRATADA será responsavel pelo projeto dos reservatórios destinados a fossa séptica, filtro 
anaeróbico e sumidouro, apresentando a FISCALIZAÇÃO, para aprovação, os projetos devidamente 
registrados no CREA – PA, antes do inicio dos trabalhos. 
 

07.14 – ÁGUAS PLUVIAIS: 

No prédio principal, será instalado sistema de calhas em PVC, Ø 125 mm, apoiadas sob o beiral doa 
estrutura metálica, o qual receberá as águas provenientes do telhado e distribuirá através de 10 (dez) tubos de 
descida, em PVC, DIN 100 mm, conforme projeto executivo.  

07.15 – LOUÇAS E METAIS: 

As louças serão na cor branca, padrão popular, fixadas de acordo com as especificações dos fabricantes. 
 As cubas das áreas dos box’s serão do tipo inox, nas dimensões 56 x 34 x 13,5 cm, assentadas sobre o 
balcão em Korodur. 
Os vasos sanitários serão em louça branca, próprios para o uso de PNE, com caixa acoplada, fixados ao piso 
através de parafusos em aço inox e buchas adequadas. 
Os mictórios serão de louça branca, fixados a parede, através de parafusos em aço inox e buchas adequadas. 

O lavatório será de louça branca, fixado a parede, através de parafusos em aço inox e buchas adequadas. 
As torneiras dos box serão do tipo bica móvel, cromadas, Ø ½”. 
As torneiras de jardim serão do tipo PVC, Ø25 mm, com bocal adaptador. 
As caixas de descargas serão protegidas através de grade em ferro, pintadas na cor preta, conforme projeto 
executivo. 



 

Comissão Permanente de Licitação – 2ª Rua, 351 - Centro – Soure – Pa – CEP.68.670-000 

    
 

GOVERNO DO PARÁ 
    PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

   

 

07.16 – URBANIZAÇÃO: 

07.16.01 – FECHAMENTO DA ÁREA: 

Toda a área será fechada com cercas em arame liso, em aço gaalvanizado e estacas retas de concreto 20 x 20 
cm, com altura útil de 1,60 mts. 
As estacas de concreto deverão ser fixadas no solo, através de blocos de concreto, que garantam a sua 
sustentação. 
O arame a ser utilizado será do tipo ovalado, 15 x 17 mm, 700 kgf, aplicado em 05 (cinco) fieiras, conforme 
projeto executivo. 

A amarração do arame as estacas de concreto deverá ser feita com arame galvanizado 14 AWG, em 05 
(cinco) voltas, fortemente apertadas. 
07.16.02 – BLOQUETE: 

A área externa será pavimentada em blocos de concreto, de formato ocotogonal, tipo BLOQUETE, 
espessura 8 cm, assentados sobre colchão de areia e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço  
1:3. 
07.17 – DIVERSOS: 

07.17.01 – PLACA DE INAUGURAÇÃO: 

Na parte frontal do prédio principal deverá ser afixada PLACA DE INAUGURAÇÃO, conforme modelo 
definido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE, com informações da obra realizada. 
07.18 – LIMPEZA DA OBRA: 

O local dos serviços deverá estar limpo permanentemente durante a sua execução, para isso a 
CONTRATADA deverá contar com apoio de recipientes do tipo contêineres para acondicionar os entulhos 
provenientes dos serviços. 
 

Após o término dos serviços acima especificados, a CONTRATADA procederá a limpeza da obra, devendo 
ser entregue livre de qualquer impureza, inclusive entulhos na área externa. 
Antes da entrega final da obra será procedida verificação da FISCALIZAÇÃO em todas as instalações para 
certificar-se do seu perfeito funcionamento. 
 
As edificações deverão ser deixadas em condições de pronta utilização. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE 
     

    
E. SOCIAIS 49,63% MENSALISTA 

 OBRA: FEIRA DO PESCADO 
 

E. SOCIAIS 89,41% HORISTA 
 

    
B.D.I. 26,49% 

   DADOS DA LICITAÇÃO:  
  

PRÓPRIA - FEV 2020 
 

     
SEDOP - ABRIL 2020 

 PLANILHA DE SERVIÇOS 
  

SINAPI - MAR 2020 
 

       

DATA: 12/05/20 
      

ITEM 
REFERENCIA 

DESCRIÇÃO DETALHADA UND QUANT 
VALORES 

      

ORGÃO REF. CÓDIGO UNITARIO TOTAL 
      

01   SERVIÇOS PRELIMINARES 35.123,03 
      

01.01 SINAPI MAR 2020 73859/002 Limpeza do terreno manualmente, com raspagem superficial m² 360,00 1,14 410,40 
      

01.02 SEDOP ABRIL 
2020 

020171  Remoção de entulho, com equipamento - deslocamento até 5 
km  m³ 36,00 22,45 808,20       

01.03 SEDOP ABRIL 
2020 

010002 
 Levantamento planimétrico, com aprelho  m² 360,00 0,80 288,00       

01.04 SINAPI FEV 2020 98458 Tapume com chapa de maderit 10 mm, altura 2,20 m - pintura a 
cal - aproveitamento 01 vez m² 44,00 86,02 3.784,88       

01.05 SEDOP ABRIL 
2020 

010009 
Locação de obra a trena 

m² 360,00 4,26 1.533,60       

01.06 PROPRIA FEV 2020 02.013 Elaboração de ART u 1,00 411,03 411,03 
      

01.07 SINAPI MAR 2020 93584 Barracão da obra m² 12,00 596,50 7.158,00 
      

01.08 SEDOP ABRIL 
2020 

011340 
Placa da obra em lona, com plotagem gráfica 

m² 
6,00 160,83 964,98       

01.09 SEDOP ABRIL 
2020 

010786 
Locação e montagem de andaime metálico 1,00 x 1,50 m 

m x 
mês 20,00 11,35 227,00       

01.10 PROPRIA FEV 2020 02.005 Mobilização de pessoal e equipamentos u 1,00 19.442,68 19.442,68 
      

01.11 SINAPI MAR 2020 89957 Ligação provisoria de água u 1,00 94,26 94,26 
      

  
      

02   EQUIPE TÉCNICA 39.321,57       
02.01 SINAPI MAR 2020 93568 Engenheriro Civil més 0,33 20.615,75 6.871,92 

      
02.02 SINAPI MAR 2020 93572 Encarrregado geral més 3,00 2.786,55 8.359,65 

      
02.03 SINAPI MAR 2020 88326 Vigia noturno, não armado més 6,00 4.015,00 24.090,00 

      
  

      
03   PROJETO EXECUTIVO 2.162,46 

      
03.01 PROPRIA FEV 2020   Projeto estrutural - fundação, vigas e pilares m² 149,09 11,07 1.650,17 

      
03.02 PROPRIA FEV 2020   AS-BIULT dos projetos m² 360,00 1,42 512,29 

      
  

      
04   MOVIMENTO DE TERRA 6.860,74 

      
04.01 SINAPI MAR 2020 93358 Escavação manual até 1,50 m de profundidade em solo normal m³ 17,97 56,80 1.020,70 

      
04.02 SEDOP ABRIL 

2020 
030011  Aterro com material de fora da obra, incluindo apiloamento, não 

incluso o transporte da jazida até o local da compactação  m³ 46,31 93,90 4.348,51       

04.03 SEDOP ABRIL 
2020 020177  Bota fora de material com DMT até 200 m  m³ 17,97 58,88 1.058,07       

04.04 
SINAPI MAR 2020 

72882 Transporte comercial com caçamba basculhante para 10 
toneladas em leito natural - complemento de transporte jazida / 
obra m³xkm 370,48 1,17 433,46 
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05   FUNDAÇÕES 43.544,10 
      

05.01 SEDOP ABRIL 
2020 

050766 Concreto armado, FCK = 20 MPA, forma de madeira branca, 
lançamento e adensamento, preparo em betoneira  m³ 17,97 2.377,90 42.730,86       

05.02 SINAPI MAR 2020 73361 Concreto ciclópico. com pedra preta m³ 2,00 406,62 813,24 
      

  
      

06   PILARES E VIGAS 26.180,68 
      

06.01 SEDOP ABRIL 
2020 

050766 Concreto armado, FCK = 20 MPA, aparente, lançamento e 
adensamento, preparo em betoneira m³ 9,62 2.377,90 22.875,40       

06.02 SEDOP ABRIL 
2020 

050766 Concreto armado, FCK = 20 MPA, forma de madeira branca, 
lançamento e adensamento, preparo em betoneira m³ 1,39 2.377,90 3.305,28       

  
      

07   PAREDES E PAINEIS 35.994,34 
      

07.01 

SINAPI MAR 2020 

87524  Alvenaria de vedação em tijolo de barro 03 furos (26 x 13 x 7 
cm), a CUTELO, com argamassa no traço 1:4 - preparo 
manualmente  m² 395,21 63,44 25.072,12 

      

07.02 SEDOP ABRIL 
2020 060043  Elemento vazado (combogó) 20 x 20 x 10 cm  

m² 
18,12 142,85 2.588,44       

07.03 SEDOP ABRIL 
2020 050681  Concreto armado, fck = 15 MPA, espessura 6 cm - BANCADAS  m³ 3,58 2.327,87 8.333,77       

  
      

08   ESTRUTURA DE COBERTURA 32.381,11       
08.01 SEDOP ABRIL 

2020 071361 Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m  
m² 

180,65 170,25 30.755,66       

08.02 
SINAPI MAR 2020 92541 

 Estrutura de madeira de lei para telha de fibrocimento - peça 
serrada  

m² 
30,75 52,86 1.625,45       

  
      

09   TELHADO, CALHAS E CUMIEIRAS 25.389,01 
      

08.01 

SINAPI MAR 2020 

94210 Telha em fibro-cimento, 2,44 X 0,50 m. espessura 6 mm, 
incluindo acessorios de fixação m² 30,75 52,92 1.627,29       

08.02 SEDOP ABRIL 
2020 

070056 Telha em fibro-cimento, tipo MAX PLAC,dimensões 1,64 x 4,10 
m, espessura 6 mm, peso 8,87 kg / m². m² 180,65 74,63 13.481,91       

08.03 

SINAPI MAR 2020 

94451 Cumieira em fibro-cimento, dimensões 1.073 x 657 mm. 
espessura 6 mm, para telha MAX PLAC m 38,40 149,52 5.741,57       

08.04 
SINAPI MAR 2020 

100434 Calha em PVC, DIN 125 mm, incluindo acessorios, comprimento 
3 m m 59,60 44,50 2.652,20       

08.05 

SINAPI MAR 2020 

90709 Tubo PVC esgoto, soldavel, DIN 100 mm, incluindo acessórios, 
vara com 6 mts m 78,00 24,18 1.886,04       

  
      

10   REVESTIMENTO 70.886,27 
      

10.01 SINAPI MAR 2020 87904  Chapisco com cimento e areia, traço 1:3 - preparo manual  m² 790,42 6,81 5.382,76 
      

10.02 SINAPI MAR 2020 89173  Emboço com argamassa, traço 1:6:2 - preparo manual  m² 45,94 29,83 1.370,30 
      

10.03 SINAPI MAR 2020 5991  Reboco com argamassa, traço 1:6:2 - preparo manual  m² 744,48 40,51 30.159,00 
      

10.04 
SINAPI MAR 2020 84191 

Revestimento em KORODUR, espessura 10 mm - paredes 
alvenaria 

m² 
241,76 107,93 26.093,16       

10.05 SINAPI MAR 2020 84191 Revestimento em KORODUR, espessura 10 mm - BANCADAS m² 55,64 107,93 6.005,23 
      

10.06 SINAPI MAR 2020 84191 Revestimento em KORODUR, espessura 10 mm - CANALETA  m² 17,38 107,93 1.875,82 
      

  
      

11   PISO 30.739,97 
      

11.01 SINAPI MAR 2020 84191  Piso industrial de alta resistencia - KORUDUR, espessura 12 m² 234,11 107,93 25.267,49 
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mm  

11.02 

SINAPI MAR 2020 94996 

Execução de passeio, calçada e/ou piso de concreto armado 
traço 1:3:6, com concreto moldado in-loco, feito na obra, 
acabamento convencional, espessura 10 cm, largura 1,00 m m² 60,90 89,86 5.472,47 

      

  
      

12   ESQUADRIAS E FERRAGENS 6.760,64       
12.01 SEDOP ABRIL 

2020 090822 
Portão em metalon, conforme projeto m² 13,86 

365,66 5.068,05       

12.02 SEDOP ABRIL 
2020 090065 

Porta em madeira para sanitario m² 2,56 
464,08 1.188,04       

12.03 SINAPI MAR 2020 90831 Ferragens para porta de banheiros u 2,00 78,96 157,92 
      

12.04 SEDOP ABRIL 
2020 190716 

Barra em aço inox - PNE m 1,20 
219,65 263,58       

12.05 SINAPI MAR 2020 5085 Cadeado 30 mm, com 2 chaves, tipo tetra. u 5,00 16,61 83,05       
  

      
13   PINTURA 37.744,59 

      
13.01 SEDOP ABRIL 

2020 150253  PVA acrílica com massa e selador, 02 demãos  
m² 

426,40 33,86 14.437,90       

13.02 
SINAPI MAR 2020 

79464-
88484 Óleo sobre madeira, com selador. 02 demãos 

m² 
4,80 18,72 89,86       

13.03 SEDOP ABRIL 
2020 150130 Verniz sobre concreto m² 192,00 25,30 4.857,60       

13.04 SEDOP ABRIL 
2020 150491  Pintura esmalte fosco, sobre estrutura e cobertura, 01 demão  m² 180,65 43,16 7.796,85       

13.05 SEDOP ABRIL 
2020 270768  Resina para piso em Korodur  

m² 
531,51 18,20 9.673,48       

13.06 SEDOP ABRIL 
2020 

150489  Anti-ferruginosa - Ferolack sobre grades e portões em metalon - 
01 demão  m² 20,60 43,15 888,89       

13.07 SEDOP ABRIL 
2020 150491 

 Pintura esmalte fosco, sobre grades e portões em metalon, 01 
demão  

m² 
20,60           

  
      

14   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 16.631,27       
14.01 SEDOP ABRIL 

2020 180639 
Boia de nivel, automática, dupla função - superior / inferior, 15 A 
- 127 V u 3,00 430,87 1.292,61       

14.02 SINAPI MAR 2020 91929 Cabo de cobre unipolar, # 4 mm² - 0,6 / 01 KV m 200,00 4,54 908,00 
      

14.03 SINAPI MAR 2020 91927 Cabo de cobre, unipolar, # 2,5 mm², 0,6 / 01 KV m 400,00 3,24 1.296,00 
      

14.04 SINAPI MAR 2020 91931 Cabo de cobre, unipolar, # 6 mm², 0,6 / 01 KV m 60,00 6,12 367,20 
      

14.05 PRÓPRIA FEV 2020 02.112 Padrão de entrada de energia monofásica, até 4 KW u 11,00 321,65 3.538,15 
      

14.06 

SINAPI MAR 2020 74131/004 
Centro de distribuição em PVC, barramento 100 A, para 12 
posições unipolar u 1,00 325,35 325,35       

14.07 SINAPI MAR 2020 93658 Disjuntor, termomagnético, unipolar, curva C, 40 A, padrão DIN u 11,00 15,14 166,54 
      

14.08 SINAPI MAR 2020 93654 Disjuntor termomagnético, unipolar, curva C, 16 A, padrão DIN u 2,00 8,73 17,46 
      

14.09 SINAPI MAR 2020 93655 Disjuntor termomagnético, unipolar, curva C, 20 A, padrão DIN u 1,00 9,51 9,51 
      

14.10 SINAPI MAR 2020 93653 Disjuntor termomagnético, unipolar, curva C, 10 A, padrão DIN u 1,00 8,30 8,30 
      

14.11 SEDOP ABRIL 
2020 171469 

Dispositivo de proteção contra surtos - DPS, 175 V - 20 KA, 
padrão DIN u 3,00 115,76 347,28       

14.12 SINAPI MAR 2020 91870 Eletroduto PVC flexivel, corrugado, Ø 20 mm m 200,00 6,88 1.376,00 
      

14.13 SINAPI MAR 2020 91871 Eletroduto PVC flexivel, corrugado, Ø 25 mm m 70,00 7,94 555,80 
      

14.14 

SINAPI MAR 2020 91868 
Eletroduto PVC rígido, rosqueavel,classe B, Ø 32 mm,vara com 
3 mts, incluindo acessorios m 28,00 7,89 220,92       
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14.15 PROPRIA FEV 2020 26.116 Interruptor diferencial DR - bipolar - 32 A - 30 mA u 1,00 150,85 150,85 
      

14.16 

PROPRIA FEV 2020 28.204 
Luminaria industrial LED, 100 W, bivolt, 10.000 lumens, 
eficiencia 100 lumens / watts, fator de potencia > 0,90, 6.500 K u 6,00 618,97 3.713,82       

14.17 PRÓPRIA FEV 2020 54.112 Luminaria tipo Iluminação Pública, 100 W em LED. u 1,00 706,36 706,36 
      

14.18 
SINAPI MAR 2020 91992 

Tomada simples 2P + T, 10 A - 250 V, com placa espelho 4" x 
2" u 12,00 27,60 331,20       

14.19 SINAPI MAR 2020 92004 Tomada dupla 2P + T, 10 A - 250 V, com placa espelho 4" x 2" u 10,00 35,42 354,20 
      

14.20 SINAPI MAR 2020 97590 Luminaria tip PLAFON, com lâmpada PL 14 W, fixada no teto u 6,00 52,80 316,80 
      

14.21 SINAPI MAR 2020 91953 Interruptor simples, 10 A - 250 V u 1,00 18,08 18,08 
      

14.22 SINAPI MAR 2020 91940 Caixa de passagem em PVC, 4" x 2" u 31,00 10,34 320,54 
      

14.23 SINAPI MAR 2020 95801 Condulete em aluminio fundido, SR, tipo X, Ø 25 mm u 10,00 29,03 290,30 
      

  
      

15   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 13.715,56 
      

15.01 SEDOP ABRIL 
2020 181513 Bucha de redução em PVC rígido, soldavel, Ø 25 x 20 mm u 10,00 3,87 38,70       

15.02 SEDOP ABRIL 
2020 180230 Bucha de redução em PVC rígido, soldavel, Ø 25 x 32 mm u 4,00 4,52 18,08       

15.03 

SINAPI MAR 2020 

88503 Caixa dágua em polietileno, antibacteriana, capacidade 1.000 
lts, com tampa, incluindo acessorios de conexão u 2,00 649,18 1.298,36       

15.04 

PROPRIA FEV 2020 

  Cisterna vertical, em polietileno, antibacteriana, capacidade 
5.000 lts, tampa com fecho, incluindo acessórios de conexão u 1,00 10.523,94 10.523,94       

15.05 SEDOP ABRIL 
2020 180221 Joelho 90º, PVC rígido, AF, Ø 20 mm x 1/2" - SMR u 10,00 9,96 99,60       

15.06 SINAPI MAR 2020 90373 Joelho 90º, PVC rígido, AF, Ø 25 mm x 3/4" - SMR u 2,00 9,51 19,02 
      

15.07 SINAPI MAR 2020 89358 Joelho 90º, PVC rígido, soldavel, AF, Ø 20 mm u 10,00 4,96 49,60 
      

15.08 SINAPI MAR 2020 89362 Joelho 90º, PVC rígido, soldavel, AF, Ø 25 mm u 14,00 5,89 82,46 
      

15.09 SINAPI MAR 2020 89367 Joelho 90º, PVC rígido, soldavel, AF, Ø 32 mm u 2,00 8,01 16,02 
      

15.10 SINAPI MAR 2020 89395 TÊ, PVC rígido, soldavel, AF, Ø 25 x 25 mm u 8,00 8,18 65,44 
      

15.11 SINAPI MAR 2020 89398 TÊ, PVC rígido, soldavel, AF, Ø 32 x 32 mm u 2,00 11,66 23,32 
      

15.12 SINAPI MAR 2020 89355 Tubo PVC rígido, ponta e bolsa, Ø 20 mm - AF, vara com 6 mts m 29,00 12,22 354,38 
      

15.13 SINAPI MAR 2020 89356 Tubo PVC rígido, ponta e bolsa, Ø 25 mm - AF, vara com 6 mts m 56,00 14,41 806,96 
      

15.14 SINAPI MAR 2020 89357 Tubo PVC rígido, ponta e bolsa, Ø 32 mm - AF, vara com 6 mts m, 16,00 19,98 319,68 
      

  
      

16   INSTALAÇÕES  DE ESGOTO 20.998,50 
      

16.01 
SINAPI MAR 2020 

89714 Tubo PVC rígido, esgoto, Ø 100 mm, junta soldavel, vara com 6 
mts m 48,00 36,31 1.742,88       

16.02 SINAPI MAR 2020 89784 Joelho 90º em PVC esgoto, junta soldavel, Ø 50 mm u 6,00 13,26 79,56 
      

16.03 SINAPI MAR 2020 89746 Joelho 45º em PVC esgoto, junta soldavel, Ø 100 mm u 10,00 16,17 161,70 
      

16.04 SINAPI MAR 2020 89744 Joelho 90º em PVC esgoto, junta soldavel, Ø 100 mm u 6,00 16,20 97,20 
      

16.05 SEDOP ABRIL 
2020 

180256 
Redução excêntrica em PVC esgoto, 100 x 50 mm u 10,00 22,13 221,30       

16.06 
SINAPI MAR 2020 

89711 Tubo PVC rígido, esgoto, Ø 40 mm, junta soldavel, vara com 6 
mts m 6,00 12,73 76,38       

16.07 
SINAPI MAR 2020 

89712 Tubo PVC rígido, esgoto, Ø 50 mm, junta soldavel, vara com 6 
mts m 30,00 18,59 557,70       

16.08 
SINAPI MAR 2020 

89849 Tubo PVC rígido, esgoto, Ø 150 mm, junta soldavel,vara de 6 
mts m 18,00 36,08 649,44       

16.09 SINAPI MAR 2020 89855 Joelho 45º em PVC esgoto, junta soldavel, Ø 150 mm u 4,00 53,67 214,68 
      

16.10 SINAPI MAR 2020 89854 Joelho 90º em PVC esgoto, junta soldavel, Ø 150 mm u 4,00 50,87 203,48 
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16.11 SEDOP FEV 2020 180679 Caixa de inspeção, em alvenaria, 0.50 x 0,50 x 0,50 m, com 
tampa em concreto armado u 3,00 310,12 930,36       

16.12 SINAPI MAR 2020 89707 Caixa sinfonada 100 x 100 x 50 mm, com tampa quiadrada u 2,00 22,43 44,86 
      

16.13 SEDOP FEV 2020 180520 Canaleta em concreto simples, 40 x 30cm m 15,80 217,29 3.433,18 
      

16.14 SEDOP FEV 2020 
241320 

Grelha para canaleta de drenagem, largua 30 cm, conforme 
projeto m 15,80 189,34 2.991,57       

16.15 SINAPI MAR 2020 98055 Fossa séptica premoldada, capacidade 50 pessoas u 1,00 3.149,01 3.149,01 
      

16.16 SEDOP FEV 2020 180542 Sumidouro premoldado, capacidade 75 pessoas u 1,00 3.569,67 3.569,67       
16.17 

SINAPI MAR 2020 89798 
 Terminal de ventilação em PVC esgoto, serie normal, DN 40 
mm  u 1,00 7,29 7,29       

16.18 SINAPI MAR 2020 89797  Junção simples em PVC JS, DIN 100 x 50 mm  u 10,00 29,92 299,20       
16.19 SEDOP FEV 2020 180417 Filtro anairóbico premoldado,  u 1,00 2.569,04 2.569,04       

  
      

17   LOUÇAS E METAIS 5.564,72 
      

17.01 SINAPI MAR 2020 86900 Cuba em aço inox polido, 56 x 34 x 13,5 cm u 10,00 141,02 1.410,20 
      

17.02 SINAPI MAR 2020 89985 Registro de pressão em PVC, Ø 20 mm, com canopla u 10,00 61,19 611,90 
      

17.03 SINAPI MAR 2020 86914 Torneira de jardim, Ø 3/4" u 3,00 31,91 95,73 
      

17.04 SEDOP FEV 2020 190303 Bacia sinfonada PNE, com assento u 2,00 867,44 1.734,88       
17.05 SINAPI MAR 2020 100858 Micitorio em louça branca, padrão popular. u 2,00 463,11 926,22 

      
17.06 SEDOP FEV 2020 190088 Porta papel em louça branca, padrão popular u 2,00 46,13 92,26 

      
17.07 SINAPI MAR 2020 86942 Lavatorio em louça branca, padrão popular u 1,00 169,41 169,41 

      
17.08 PROPRIA FEV 2020 71.104 Grade de ferro, para proteção da caixa de descarga u 2,00 47,90 95,80 

      
17.09 SINAPI MAR 2020 180447 Registro de pressão em PVC, Ø 32 mm, com canopla u 4,00 107,08 428,32 

      
  

      
18   URBANIZAÇÃO 8.806,49       

18.01 
SINAPI MAR 2020 74143/001 

Cerca em arame liso,  05 fios, com mourões de concreto, altura 
útil 1,60m 

m 
51,00 53,06 2.706,06       

18.02 

SINAPI MAR 2020 

92394 Piso intertravalo, tipo bloquete hexagonal, espessura 8 
cm,incluindo colchão de areia m² 118,57 51,45 6.100,43       

  
      

19   DIVERSOS 2.662,18 
      

19.01 SEDOP FEV 2020 241318 Placa de inauguração u 1,00 816,21 816,21 
      

19.02 PRÓPRIA FEV 2020 71.107 Bicicletario para 10 bicicletas u 1,00 824,24 824,24 
      

19.02 SINAPI MAR 2020 83648 Bomba dágua 1/2 CV u 1,00 1.021,73 1.021,73 
      

  
      

20   LIMPEZA 2.066,40 
      

20.01 SEDOP NOV 2019 270220 Limpeza final da obra m² 360,00 5,74 2.066,40 
      

  
      

21 VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS SEM B. D. I. 463.533,62       
  

      
22 VALOR DO B. D. I.  - 26,49% 122.790,06       

  
      

23 VALOR TOTAL DA OBRA COM B. D. I. 586.323,67       
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CRONOGRAMA 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE 

        

          
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOURE - PA 

FEIRA DO 
PEIXE 

        

          DADOS DA LICITAÇÃO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 004 / 2019 PREFEITURA  

        

          ANEXO 06 - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 
     

DATA:  
 

12/05/2020 

          
ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA SITUAÇÃO TOTAL FÍSICO - R$ 

ETAPA 01 - 15 
DIAS 

ETAPA 02 - 30 
DIAS 

ETAPA 03 - 45 
DIAS 

ETAPA 04 - 60 
DIAS 

ETAPA 05 - 75 
DIAS 

TOTAL 

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 
P 35.123,03 35.123,03         35.123,03 

% 7,58% 100,00%         100,00% 

02 EQUIPE TÉCNICA 
P 39.321,57 7.864,31 7.864,31 7.864,31 7.864,31 7.864,31 39.321,57 

% 8,48% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00% 

03 PROJETO EXECUTIVO 
P 2.162,46 2.162,46         2.162,46 

% 0,47% 100,00%         100,00% 

04 MOVIMENTO DE TERRA 
P 6.860,74 6.860,74         6.860,74 

% 1,48% 100,00%         100,00% 

05 FUDAÇÕES 
P 43.544,10 28.303,67 15.240,44       43.544,10 

% 9,39% 65,00% 35,00%       100,00% 

06 PILARES E VIGAS 
P 26.180,68   15.708,41 10.472,27     26.180,68 

% 5,65%   60,00% 40,00%     100,00% 

07 PAREDES E PAINEIS 
P 35.994,34     10.798,30 25.196,04   35.994,34 

% 7,77%     30,00% 70,00%   100,00% 

08 ESTRUTURA DE COBERTURA 
P 32.381,11 4.857,17 4.857,17 6.476,22 12.952,44 3.238,11 32.381,11 

% 6,99% 15,00% 15,00% 20,00% 40,00% 10,00% 100,00% 

09 TELHADOS, CALHS E CUMIEIRAS 
P 25.389,01       19.041,76 6.347,25 25.389,01 

% 5,48%       75,00% 25,00% 100,00% 

10 REVESTIMENTOS 
P 70.886,27     14.177,25 42.531,76 14.177,25 70.886,27 

% 15,29%     20,00% 60,00% 20,00% 100,00% 
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11 PISO 
P 30.739,97     4.610,99 12.295,99 13.832,98 30.739,97 

% 6,63%     15,00% 40,00% 45,00% 100,00% 

12 ESQUADRIAS E FERRAGENS 
P 6.760,64         6.760,64 6.760,64 

% 1,46%         100,00% 100,00% 

13 PINTURA 
P 37.744,59       15.097,83 22.646,75 37.744,59 

% 8,14%       40,00% 60,00% 100,00% 

14 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
P 16.631,27   1.663,13 2.494,69 7.484,07 4.989,38 16.631,27 

% 3,59%   10,00% 15,00% 45,00% 30,00% 100,00% 

15 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 
P 13.715,56   1.371,56 2.057,33 6.172,00 4.114,67 13.715,56 

% 2,96%   10,00% 15,00% 45,00% 30,00% 100,00% 

16 INSTALAÇÃO ESGOTO 
P 20.998,50   3.149,78 3.149,78 9.449,33 5.249,63 20.998,50 

% 4,53%   15,00% 15,00% 45,00% 25,00% 100,00% 

17 LOUÇAS E METAIS 
P 5.564,72         5.564,72 5.564,72 

% 1,20%         100,00% 100,00% 

18 URBANIZAÇÃO 
P 8.806,49   1.320,97 1.320,97 3.082,27 3.082,27 8.806,49 

% 1,90%   15,00% 15,00% 35,00% 35,00% 100,00% 

19 DIVERSOS 
P 2.662,18         2.662,18 2.662,18 

% 0,57%         100,00% 100,00% 

20 LIMPEZA 
P 2.066,40         2.066,40 2.066,40 

% 0,45%         100,00% 100,00% 

TOTAL GERAL 
P 463.533,62             

R 100,00%             

VALOR DA ETAPA 
P   85.171,38 51.175,75 63.422,13 161.167,80 102.596,55 463.533,62 

%   18,37% 11,04% 13,68% 34,77% 22,13% 100,00% 

VALOR ACUMULADO 
P   85.171,38 136.347,13 199.769,26 360.937,06 463.533,62   

R   18,37% 29,41% 43,10% 77,87% 100,00%   

VALOR DA ETAPA COM BDI P   107.733,27 64.732,21 80.222,65 203.861,15 129.774,38 586.323,67 

VALOR ACUMULADO COM BDI P   107.733,27 172.465,49 252.688,14 456.549,29 586.323,67   
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BDI 
PLANILHA DE B. D. I.  

 

   B. D. I. - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS 

  

ITEM DESCRIÇÃO % 

GRUPO A - DESPESAS INDIRETAS 3,00% 

A.1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL – AC 3,00% 

  

GRUPO B - DESPESAS FINANCEIRAS 2,26% 

B.1 SEGUROS + GARANTIA – S+G  1,00% 

B.2 RISCOS – R 1,26% 

  

GRUPO C – TRIBUTOS – T 10,65% 

C.1 CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS 0,65% 

C.2 CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS 3,00% 

C.3 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - DESONERAÇÃO 2,00% 

C.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS 5,00% 

  

GRUPO D - LUCRO 

D.1 REMUNERAÇÃO DA EMPRESA – L 5,00% 

  

E VALOR TOTAL DEFINIDO DO B. D. I. 26,49% 
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ANEXO II 

TERMO DE VISTORIA 

 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00X/2020 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 

 

Declaramos, para fins de participação no Processo Licitatório em epígrafe, que vistoriamos o local onde 

serão executados os serviços (OBRA) e que tomamos conhecimento de todas as informações necessárias 
ao cumprimento das obrigações objeto desta licitação. 

 
 

Cidade,  de  de 2020 
 

 

 
NOME DA LICITANTE  

CNPJ:  

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
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DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

 
Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de licitação na modalide TOMADA DE PREÇOS nº 

002/2020, 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 TOMADA 

DE PREÇOS nº 002/2020, que, por intermédio do(a) Sr(a)   , portador(a) da 
CPF(MF) nº  e do RG/CREA 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) 

 

 

 

 

 

 

 

Visto em  /  /  . 
 

 

 

Assinatura e carimbo de servidor do Município 
 
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 TOMADA DE PREÇOS nº 002/2020. 

 

 

 

 

Local e data. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Carimbo da empresa c/ CNPJ 
Representante Legal 
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DECLARAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (empresa), CNPJ nº. 
  , situada  , declara sob as penas da Lei 

que há a superveniência dos seguintes fatos impeditivos da habilitação na TOMADA DE PREÇOS n.º 
002/2020. 

 

 

 

Local e data. 
 

 

 

 

 

 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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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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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO 

 

 

O MUNICIPIO DE SOURE, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE, neste ato 

denominado CONTRATANTE, localizado na xxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 
xxxxxxxxxxx, representado  pelo(a)  Sr.(a)  xxxxxxxxxxxxxx, 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 TOMADA DE PREÇOS nº 00X/2020 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 

 

O presente Contrato tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE 

ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO MERCADO DE PEIXE, LOCALIZADO NA 

TRAVESSA  28  ENTRE  3º E 4º RUA , BAIRRO: MACAXEIRA NO MUNICIPIO DE 

SOURE/PA DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA 
FISÍCO FINANCEIRO. 

1.  
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

 

1. Os serviços ora contratados compreendem as especificações, descritas nos Anexos do edital da 
TOMADA DE PREÇOS nº 002/2020, 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. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

1. Os serviços deverão ser executados até  . 
 

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. 
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CLÁUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL 
 

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização da TOMADA DE PREÇOS nº 
00X/2020. 

 

2. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no 
processo licitatório nº 00X/2020, 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 5% (cinco por cento) do valor global de sua proposta, 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. 

 
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 
  , 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; 
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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 MUNICIPIO DE SOURE, desde que comprovada a necessidade deles; 

 

1.5 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as 
orientações passadas pela CONTRATANTE ou com as especificações constantes dos Anexos do Edital da 

TOMADA DE PREÇOS nº 00X/2020; 
 

1.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações 
constantes dos Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 00X/2020; 

 

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 TOMADA 
DE PREÇOS nº 00X/2020: 

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

propriedade da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a 
execução ddos 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; 
 

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 TOMADA DE PREÇOS nº 002/2020; 

 

1.18 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, 
materiais e serviços pela CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 
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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 TOMADA DE PREÇOS nº 
00X/2020, 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 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 TOMADA DE PREÇOS nº 002/2020. 

 

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: 
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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 

 
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. 

 
 

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 TOMADA DE 
PREÇOS nº 00X/2020. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
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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 REFORMA 

 

1. Após concluído, o objeto deste contrato será recebido provisoriamente pela 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 
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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 2020 xxxxxxxxxxxxxx. 
 

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 ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao credor no 
prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos na CONTRATANTE. 

 

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 TOMADA DE PREÇOS nº 00X/2020, 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 
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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 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; 
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 
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-------- ------- 

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 

 
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. 
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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: 

 
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. 
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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. 

 

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 

TOMADA DE PREÇOS nº 00X/2020, 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 TOMADA DE PREÇOS n.º 00X/2020, cuja 
realização decorre da autorização da CONTRATANTE, constante do processo licitatório n.º 00X/2020, e 
aos termos das propostas da CONTRATADA. 

 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO FORO 

 

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
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administrativamente, serão processadas na Comarca do MUNICIPIO DE SOURE, 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. 

 
 

SOURE - PA, em  de  de    
 

 
 

CONTRATANTE  

 
______________________________________                         

                                                                                 CONTRATADO 
 

TESTEMUNHAS: 

 
 

1.              2.                                                
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