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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2022- TP/PMM 
PROCESSO N° 001503001/22-PMM 

 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MARACANÃ - PA, por meio da Comissão Permanente de Licitação, sediada no prédio da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ-Pa, realizará licitação, na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, do tipo menor preço global, sob a forma de regime de empreitada, para a contratação de 
empresa especializada em reforma e ampliação da quadra poliesportiva da escola da vila de 
Algodoal – Zona Rural do Município de Maracanã/PA. Tendo como fundamento legal a Lei n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993, a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e o Decreto n° 8.538, 
de 06 de outubro de 2015, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

 
OBS: O EDITAL DA REFERIDA LICITAÇÃO ENCONTRAR-SE-Á À DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA 
E DOWNLOAD NOS SITES www.maracana.pa.gov.br e www.tcm.pa.gov.br. 

 
1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 
Até às 10:00 horas (horário local), do dia 11 de abril de 2022, prédio da Prefeitura Municipal de 
Maracanã, sito à Av Magalhães Barata, nº 21, Centro, Maracanã – PA, para entrega do Envelope n° 
01, com os documentos de habilitação, e n. 02, com a proposta, além das declarações 
complementares. 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

2.1. Às 10:00 horas (horário local), do dia 11 de abril de 2022, prédio da Prefeitura Municipal 
de Maracanã, sito à Magalhães Barata, nº 21, Centro, Maracanã – PA terá início a sessão, 
prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a 
documentação de habilitação e a realização de consulta “on line” ao SICAF. 
2.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser 
entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados 
com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os 
seguintes dizeres: 

 
ENVELOPE N° 1 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ-PA 
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022- TP/PMM 
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 
(CNPJ) 

 
ENVELOPE N° 2 
PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ-PA 
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022- TP/PMM 
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 
(CNPJ) 

 

2.2. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus 
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representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, 
inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e 
horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá ser 
endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no endereço indicado no Item 1 
deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das declarações complementares, 
com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessão pública. 

 
3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

3.2. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão 
estar devidamente representados por: 

3.2.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro 
documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, 
contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 
ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social 
em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades 
cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

3.2.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar 
instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em 
nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação 
oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no 
caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de 
documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 
civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, 
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; 

3.3. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa 
licitante, conforme modelo constante no Anexo IX - a. 

3.4. Em virtude da pandemia atual, só será permitido, na sessão de abertura do Certame, a 
presença de apenas 1 (um) representante por licitante. 

 
4. OBJETO 
4.1 A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para 

contratação de empresa especializada em reforma e ampliação da quadra poliesportiva 
da escola da vila de Algodoal – Zona Rural do Município de Maracanã/PA, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

4.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 
5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1 As despesas para atender a esta licitação estão 
programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício 
de 2021, na classificação abaixo:    
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ÓRGÃO 06 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10 Fundo de Manut Des Edu Básica – FUNDEB 

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 
 12 361 0003 1.012 – Construção e Reforma de Quadras de 
Esportes nas Escolas do Ensino Fundamental 
 
 

NATUREZA DA DESPESA 
4.4.90.51.00 Obras e instalações 
 

 
6. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.2. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível 
com o objeto desta licitação. 

6.3. Não poderão participar desta licitação: 

6.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar 
contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

que não atendam às condições destes Edital e seus anexos; 
6.2.3.  estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

6.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de1993; 

6.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 
dissolução ou liquidação; 
6.2.6. Que tenham administrador ou sócio com poder de direção, bem como o respectivo cônjuge, que 
mantenham relação de parentesco, inclusive por afinidade, até o terceiro grau civil, com detentor de 
cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou 
contratação e com a autoridade hierarquicamente superior no âmbito da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MARACANÃ-PA. 

 
7. DA HABILITAÇÃO 
7.1 Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados 

da seguinte forma: 
7.1.1 Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese de o 
documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de declaração 
ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a sua validade. Na ausência de tal 
declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido pelo prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, a partir da data de sua emissão 
7.1.2 Rubricados e numerados sequencialmente, da primeira à última página, de modo a refletir seu 
número exato. 
7.1.3 A eventual falta de numeração ou a numeração incorreta, não será motivo de inabilitação, 
porém será suprida pelo representante da licitante na sessão de abertura dos documentos de 
habilitação. 
7.1.4 Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da 
matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que 
são válidos para matriz e todas as filiais. Caso a Empresa seja vencedora, o Contrato será celebrado 

6.2.2.
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com a sede que apresentou a documentação. 
7.1.5 A falta de qualquer dos documentos ou da sua apresentação em desconformidade com este 

Edital implicará na inabilitação da empresa licitante. 
7.1.6 Todos os documentos de habilitação deverão ser expressos em língua portuguesa brasileira 

 
7.2 Os Documentos de Habilitação consistirão de: 
a) Certidão do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidadeadm/consultarrequerido.php); 
d) Lista de Inidônio, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU (www.tcu.gov.br). 

 
7.2.1 Habilitação Jurídica: 
7.2.1.1 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, respectiva sede, acompanhado de 

alteração consolidada, se houver, e cópia do RG e CPF do proprietário. 

7.2.1.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de alteração consolidado, se houver, e 
cópia do RG e CPF dos seus administradores; 

7.2.1.3 Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou Sociedades Estrangeiras no País, 
e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir 

 
7.2.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 
1. Prova de inscrição no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, 

vigente na data de abertura do presente certame;  
2. Prova de regularidade para com as Fazendas: Federal: Comprovação de regularidade, através de 

Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais e da Dívida Ativa da União, bem como, 
com a Seguridade Social - INSS; 

3. Estadual: Comprovação de regularidade, através de Certidão Negativa de Débitos (Tributária e 
Não Tributária);  

4. Municipal: Comprovação de regularidade, através de Certidão Negativa de Débitos inscritos na 
Dívida Ativa Municipal; 

5. Comprovação de Regularidade, através de Certidão negativa junto ao FGTS, fornecida pela Caixa 
Econômica Federal;  

6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa nos termos do Título VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei n.° 5.452, de 1° de maio de 
1943, tendo em vista o disposto no artigo 3° da Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, cumpre 
esclarecer que a Comissão Permanente de Licitação fará a verificação da autenticidade das 
certidões via internet. Caso exista mais de uma certidão, mesmo dentro do prazo de validade, será 
considerada a mais recente;  
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7. Na hipótese das certidões exigidas neste Instrumento Convocatório, em qualquer das fases
 da licitação, não consignarem prazo de validade declarado no próprio   documento, tampouco 
de não constar previsão em legislação específica relacionada com o citado prazo de validade, com 
exceção da Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial, 
deverão os referidos documentos terem sido emitidos no máximo há 180 (cento e oitenta) dias, 
contados até a data de sua apresentação; 

8. A Certidão Positiva com efeito de Negativa, tem o mesmo efeito da Certidão Negativa 

 
7.2.3 Qualificação Econômico-financeira: 

 
7.2.3.1 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da Sessão 
Pública. Devem ser nomeados os valores do Ativo Circulante (AC) e do Passivo Circulante (PC), de 
modo a extrair-se o Índice de Liquidez Geral (LG), Índice de Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral 
(SG), igual ou superior a um virgula zero (> 1,00), resultante da aplicação da seguinte fórmula, com os 
valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante consulta “online” no caso de 
empresas inscritas no SICAF 
LG = Ativo Circulante + Ativo não Circulante 
Passivo Circulante + Passivo não Circulante 
LC = Ativo Circulante 
Passivo Circulante 
SG = Ativo Total 
Passivo Circulante + Passivo não Circulante 

7.2.3.2 O Balanço e as Demonstrações Contábeis deverão obedecer aos requisitos formais de 
elaboração estabelecidos em lei e os indicados pela ciência contábil, bem como, assinados pelos 
titulares da empresa e pelo profissional habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade - CRC, 
Os Balanços das Sociedades Anônimas deverão ser apresentados com a Ata de aprovação pela 
Assembleia Geral Ordinária (AGO); 
7.2.3.3 Tratando-se de empresa que ainda não encerrou o seu primeiro exercício social e, por 
conseguinte, ainda não tem balanço patrimonial e balancetes contábeis, deverão apresentar para 
apuração de sua idoneidade econômico-financeira, em lugar das referidas peças contábeis, o 
competente balancete referente ao mês imediatamente anterior à instauração da presente licitação, 
devidamente assinado pelo titular da empresa e por profissional da empresa habilitado no Conselho 
Regional de Contabilidade - CRC; 
7.2.3.4 Comprovação de possuir capital ou valor do patrimônio líquido, no mínimo, equivalente a 10% 
(dez por cento) do valor estimado da contratação, cuja comprovação poderá ser feita através de 
Certidão Simplificada da Junta Comercial ou outro meio legal, podendo ser atualizada até a data de 
apresentação das propostas por índice estabelecido na legislação vigente, com base no § 3° do art. 
31 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes; 
7.2.3.5 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou recuperação extrajudicial, expedida 
pelo distribuidor da sede da licitante; 
 
7.2.3.5.1 A Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial que 
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não estiver mencionando explicitamente o prazo de validade, somente será aceita com o prazo máximo 
de 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão. 
7.2.3.5.2 A Licitante deverá prestar garantia de proposta na importância de 01% (um por cento) do 
valor estimado da licitação. 
7.2.3.5.3 A garantia da proposta deverá ser apresentada dentro do envelope de habilitação na forma 
de caução em dinheiro a ser depositada na Conta Bancária da Prefeitura Municipal de Maracanã, no 
Banco 037 - Banco do Estado do Pará, Agência: 0009, Conta Corrente: 172.596-3, seguro–garantia 
(Regulamentada pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP) ou fiança bancária (Banco 
Central - BACEN). 
7.2.3.5.4 O prazo mínimo de validade da garantia de proposta será de 60 (sessenta) dias contados a 
partir da abertura do certame. 
7.2.3.5.5 A totalidade da caução será liberada até 05 (cinco) dias úteis, depois de esgotadas as fases 
de habilitação ou de classificação para as empresas inabilitadas ou desclassificadas, ressaltando que 
o valor liberado não será corrigível. No caso das empresas classificadas, a restituição ocorrerá até 05 
(cinco) dias úteis após a adjudicação, exceto para a vencedora da licitação, receberá a restituição até 
05 (cinco) dias úteis após a data de assinatura do contrato. 

7.2.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
7.2.4.I. As empresas cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, 
por meio da apresentação dos documentos que seguem, no envelope n° 1: 
7.2.4.2. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas 
no Projeto Básico, em plena validade;  
7.2.4.3.Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de 
capacidade técnica (comprovação através de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA 
ou CAU da região pertinente), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 
identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas 
de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação: 
7.2.4.4. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação 
de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante. 
7.2.4.5 Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de 
Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação 
aplicável, e 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, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica 
e valor significativo da contratação, a saber:  
7.2.4.5.1 A empresa deve possuir em seu quadro técnico, engenheiro civil; engenheiro ambiental e 
engenheiro de segurança do trabalho devidamente reconhecido pela entidade competente, detentora 
do atestado de responsabilidade técnica – ART, com comprovação de aptidão para desempenho de 
tais serviços específicos ou Registro de responsabilidade técnica – RRT; 
7.2.4.6 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima, na data prevista para 
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu 
vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado 
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com 
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contrato escrito firmado com o licitante. 
7.2.4.7 No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 
substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.  
7.2.4.8 As licitantes, quando solicitadas no ato da assinatura do contrato, deverão disponibilizar todas 
as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, 
dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes 
Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas 
as obras e serviços de engenharia. 
7.2.4.9. Atestado de Visita Técnica expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ-PA, 
comprovando que a proponente vistoriou o local onde será realizado o objeto da presente licitação 
conforme Anexo VII - e deste Edital, de acordo com o Projeto Básico.  
7.3. Ainda para fins de Habilitação, todos os licitantes, cadastrados ou não no SICAF, deverão 
apresentar no envelope n° 1: 
7.3.1. Declaração se a licitante está apta a usufruir do tratamento favorecido às Micros e Pequenas 
Empresas, conforme modelo existente no Anexo VII - b; 
7.3.2 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à habilitação, conforme o modelo 
existente no Anexo VII - c; 
7.3.3. Declaração “se” a licitante possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 2% 
(dois por cento) a 5% (cinco por cento) de pessoas portadoras de deficiência, ou beneficiários 
reabilitados, na forma do art. 93 da Lei Federal n° 8.213/1991, conforme modelo existente no Anexo 
VII - d; 
7.3.4. Declaração de cumprimento do disposto no art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal/88 (trabalho 
de menores de idade, observada a Lei n° 9.854/1999), conforme o modelo existente no Anexo VII - f; 
7.3.5. Declaração de conhecimento e concordância com o edital, conforme o modelo existente no 
Anexo VII - g; 
7.4. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão 
da imprensa oficial.  
7.5. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente 
permitidos. 
 
7.5.1 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
7.5.2. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
7.6. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma vez que atenda a 
todas as demais exigências do edital. 
7.7. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante estará 
habilitado para a fase de classificação. 

 
8. DA VISTÓRIA TÉCNICA 
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8.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante deverá realizar vistoria 
nos locais de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim,  
A licitante deverá encaminhar seu Responsável Técnico (Engenheiro Civil ou Arquiteto) para realizar 
visita no local que se realizarão os serviços, a qual a empresa interessada deverá através de 
requerimento emitida pela licitante protocolar no Departamento de Engenharia, o agendamento para a 
realização da visita técnica que acontecerá nos dias 07 e 08/04/2022, com saída às 10h:00min da 
Prefeitura Municipal, localizada na Av Magalhaes barata, 21, Centro, Maracanã/Pará, rigorosamente 
na data e horário agendado pelo engenheiro. Após a visita, o Engenheiro responsável pela fiscalização 
das obras fornecerá as empresas, em modelo próprio, ATESTADO DE VISITA que, facultada mente, 
fará parte da documentação de habilitação da Licitante. 
8.2. Fica designado acompanhar as empresas durante a vistoria o Sr. LUIZ ALCANTARA REIS, CREA 
/PA 2977-D, Engenheiro Civil da Prefeitura de Maracanã, o qual emitirá o atestado de visita técnica. 
8.3 - Fica designado acompanhar as empresas durante a vistoria o Engenheiro Civil da Prefeitura de 
Maracanã, o qual emitirá o atestado de visita técnica. 
8.4 - O Engenheiro ou Arquiteto que fará a visita técnica deverá apresentar no ato os seguintes 
documentos: 
8.4.1 - Cópia da Carteira de Identidade emitida pelo CREA/CAU, 
8.5 - Certidão de Registro e Quitação do CREA/CAU do respectivo engenheiro, devidamente 
atualizada, caso seja de outro estado deverá conter o visto do CREA/CAU-PA; 
 
9.DA PROPOSTA 

9.1.A proposta, apresentada no envelope n° 2, será redigida no idioma pátrio, impressa, rubricada em 
todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem emendas, 
entrelinhas ou ressalvas, devendo conter: 
9.1.1. A razão social e CNPJ da empresa licitante; 
9.1.2. Descrição do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto Básico 
e demais documentos técnicos anexos; 
9.1.3. Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional 
(real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha 
Orçamentária anexo ao Edital; 
9.2. A Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme ANEXO III. 
9.2.1.1 Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as 
parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços; 
9. 2.1.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
execução do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, 
fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; 
9. 2.1.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com 
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida; 
9. 2.1.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos 
identificados mediante o uso da expressão "verba" ou de unidades genéricas. 
9.3 Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital; 
9.3.1.1 O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de 
desembolso máximo por período constante do Projeto Básico, bem como indicar os serviços 
pertencentes ao caminho crítico da obra. 
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9.4. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma 
percentual, conforme modelo anexo ao Edital; 
9.4.1.1. Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação de 
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo 
direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha 
orçamentária; 
9.4.1.2, As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites 
estabelecidos na legislação tributária; 
9.4.1.3. licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS 
devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os 
percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais 
efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3° das Leis 
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública 
reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 
9.4.1.4. as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de 
ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis as alíquotas a que estão 
obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006. 
9.5. Composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como também 
do da forma percentual. 
9.6. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos 
na legislação tributária. 
9.6.2. Os tributos considerados de natureza direta e personalista, como o Imposto de Renda de Pessoa 
Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos 
termos do art. 9°, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254). 
9.6.3. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá 
incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, 
Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar; 
9.6.4. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de materiais 
e equipamentos, o licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, compatível com a 
natureza do objeto. 
9.8. será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local 
relativamente ao andamento físico do objeto contratual, nos termos definidos no Projeto Básico e no 
respectivo cronograma. 
9.9. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame 
9.10. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
9.11. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros 
e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto 
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei 
n° 8.666, de 1993. 
9.11.1. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às 
necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as 
regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com 
a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base 
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na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93. 
9.12. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro 
ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a 
seguir: 
9.12.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a 
execução contratual; 
9.12.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente da 
planilha e haverá glosa, quando do pagamento. 
9.13. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, 
a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos 
últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a 
qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para fins do previsto no subitem 
anterior. 
9.13. Independentemente do percentual de tributo inserido i planilha, no pagamento dos serviços, 
serão retidos fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
9.14. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 
9.14.1. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não 
haja majoração do preço proposto. 
A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o 
compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 
quando requerido, sua substituição. 
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não 
lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 
Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, será colhida a 
manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 
 
10. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
10.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a 
Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes n° 01 e n° 02, bem como 
as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação. 
10.1.1. Em medida de combate à pandemia, somente participarão da sessão de abertura do presente 
certame os representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem 
atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos. 
10.2. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n. 
123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para verificar se o somatório 
dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercício anterior, extrapola o 
limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, 
§2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado. 
10.2.1. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem 
que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a 
exclusão do regime de tratamento diferenciado. 



                     ESTADO DO PARÁ  
                     PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ 
                     CNPJ: 04.880.258/0001-80 
                     DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 
 

Avenida Magalhães Barata, N°. 21, Bairro Centro, Maracanã, Pará. 
 

 

10.3. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, 
nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou 
proposta de preços apresentadas. 
10.4. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes n° 01 - 
Documentos de Habilitação. 
10.4.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes 
presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso. 
10.5. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão 
verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros: 
10.5.1. SICAF; 
10.5.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www. portaldatransparencia.gov. br/ceis); 
10.5.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidadeadm/consultarrequerido. 
php). 
10.5.4. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 
CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 
10.6. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
10.7. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
10.7.1. Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a documentação de 
habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais exigências previstas neste 
instrumento convocatório. 
10.7.2. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os 
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-
se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já rubricados e os 
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos 
membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 
10.8. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de 
transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão 
desfavorável do recurso. 
10.9. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - 
Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os 
licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente 
marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 
10.9.1 Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os 
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e 
mantidos invioláveis até abertura. 
10.9.2 Ultrapassada a fase de habilitação e propostas, não cabe desclassificar o licitante relacionado 
com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 
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10.10. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio 
deste Instrumento Convocatório. 
10.11. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação 
de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram. 
10.12. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da 
Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 
10.13. Será considerado inabilitado o licitante que:  
10.13.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo de 
validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação por meio do SICAF, 
ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas 
e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007. 
10.13.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 
10.14. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista de 
microempresa e empresa de pequeno porte, a mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a 
regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O prazo para 
regularização fiscal e trabalhista será contado a partir da divulgação do resultado do julgamento das 
propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da administração pública, quando 
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
10.15. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo 
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 
revogar a licitação. 
10.16. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação 
na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada 
a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em 
ata. 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
11.1. O critério de julgamento será o menor preço global. 
11.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos 
pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes 
presentes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das 
mesmas. 
11.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 
11.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de 
julgamento da proposta. 
11.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos. 
11.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo 
microempresas e empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procederá à 
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, 
de 2015. 
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11.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preço serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 
11.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 10 (dez) 
minutos, caso esteja presente na sessão ou no prazo de 01 (um) dia, contados da comunicação da 
Comissão de Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá ser escrita e assinada 
para posterior inclusão nos autos do processo licitatório. 
11.6.3. Caso a microempresa e empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas e empresas 
de pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por 
cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos 
estabelecidos no subitem anterior. 
11.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa e empresa de pequeno 
porte empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a 
Comissão de Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio na data e horário 
estipulados, para que se identifique aquela que primeiro poderá reduzira oferta. 
11.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das 
propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não 
havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial. 
11.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
11.9.1. produzidos no País; 
11.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
11.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País. 
11.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam 
às regras de acessibilidade previstas na legislação. 
11.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante 
vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados. 
11.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo 
de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de 
desclassificação. 
11.12. Será desclassificada a proposta que: 
11.12.1. não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 
11.12.2 contiver vícios ou ilegalidades;  
11.12.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos; 
11.12.4. Apresentar, na composição de seus preços: 
11.12.4.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 
11.12.4.2. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 
11.12.4.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a 
unidade dos serviços. 
11.13. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada integral, será 
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos 
unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo se o 
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preço de cada uma das etapas previstas no cronograma físico- financeiro não superar os valores de 
referência discriminados nos projetos anexos a este edital. 
11.14. Ainda nessa hipótese, de o regime de execução ser o de empreitada por preço global ou 
empreitada integral, a participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a 
adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou 
omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos 
preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez porcento do valor total do 
futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013. 
11.15. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço unitário, será desclassificada a 
proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera 
o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, em conformidade com os 
projetos anexos a este edital. 
11.16. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para 
executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 
11.16.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação 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. 
11.16.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em 
instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções 
coletivas de trabalho vigentes. 
11.16.3. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1° e 2° da Lei n° 
8.666, de 1993. 
11.16.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da 
Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP 
n° 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 
11.16.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços 
ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por inexequibilidade, 
será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta. 
11.16.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 
suspeita. 
11.16.7. Será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis para comprovar a viabilidade dos 
preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 
1993, sob pena de desclassificação. 
11.17. Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação 
da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, 
atendidas as demais condições de aceitabilidade. 
11.18. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao 
preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, 
ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros 
materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a 
causar prejuízos aos demais licitantes. 
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11.19. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
11.20. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à 
subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 
e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for ocaso. 
11.21. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para 
apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos 
demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 
11.22. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos 
interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do 
resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante 
vencedor. 
11.23. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na 
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a 
decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em 

ata. 
11.24. O resultado do certame será divulgado no Diário Oficial da União. 

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
12.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das 
propostas observará o disposto no art. 109, § 4°, da Lei 8.666, de 1993. 
12.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados, 
pelo prazo necessário à interposição de recursos. 
12.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito 
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse 
público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva. 
12.4. Os recursos deverão ser encaminhados à Comissão Permanente de Licitação, instalada no 
prédio sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ. 
12.5. O recurso será dirigido ao Presidente da Comissão por intermédio da Comissão de Licitação, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-
lo subir, devidamente informado devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
12.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

13. DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO 
13.1. Estima-se o valor global máximo da presente licitação em R$ 446.410,47 (quatrocentos e 
quarenta e seis mil e quatrocentos e dez reais e quarenta e sete centavos), de acordo com as 
especificações descritas no Projeto Básico. 
13.2. A licitante que ofertar proposta de preços com valor superior ao mencionado no subitem anterior 
será desclassificada.  

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
14.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do 
Projeto Básico. 
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15.DO TERMO DE CONTRATO 
15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser firmado Termo 
de Contrato. 
15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital. 
15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 
do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura mediante 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 
15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
15.3.O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do termo de 
contrato prorrogável na forma dos arts. 57, §1° e 79, §5°, da Lei n° 8.666/93. 
15.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprova que mantém as 
mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser 
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da 
aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.  

16. DO REAJUSTE 
16.1. AS regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no estabelecidas no 
Projeto Básico - ANEXO I. 

17. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Projeto 
Básico - ANEXO I. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e seus anexos, 
na proposta apresentada ANEXO VIII e no Projeto Básico - ANEXO I. 

19 DO PAGAMENTO 
19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Edital. 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
20.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, o licitante/adjudicatário que: 
20.1.1. não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
20.1.2. apresentar documentação falsa; 
20.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
20.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
20.1.5. não mantiver a proposta; 
20.1.6. cometer fraude fiscal; 
20.1.7. comportar-se de modo inidôneo. 
20.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a  
declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o 
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conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 
lances. 
20.3. O licitante/ adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
20.3.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 
20.3.2. multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(ns)prejudicados pela 
conduta do licitante; 
20.3.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 
anos; 
20.3.4 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 
Contratante pelos prejuízos causados. 
20.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
20.5. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 
20.6. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto 
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
20.7. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 
20.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 
do Código Civil. 
20.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar- se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, 
de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999. 
20.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
20.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
20.12 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Projeto Básico. 

 
21. DA IMPUGNAÇÃO 
21.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o licitante que 
não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, pelas 
falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 
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21.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
21.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da 
Lei n° 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 
a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação 
em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida Lei. 
21.4. A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada no endereço: Avenida Magalhaes 
Barata, n° 21, Centro, MARACANÃ/PA, prédio sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ-
PA. 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
22.1.  A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 
22.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
22.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
22.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do 
cumprimento das disposições nele contidas. 
22.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento de 
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
22.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação 
da Comissão em sentido contrário. 
22.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
22.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
22.9. Os licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, 
cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico 
(CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de 
engenharia. 
22.10. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
22.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 
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e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
22.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 
interesse público. 
22.13. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 
22.14. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666, 
de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 
22.15. Quaisquer informações, sobre a presente licitação, serão prestadas pela Comissão Permanente 
de Licitação, até o segundo dia útil que antecedam a data fixada para a abertura da sessão pública da 
presente Tomada de Preços, através do e-mail:licitacaoecontratos@maracana.pa.gov.br 
licitabel@gmail.com, ou diretamente, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ-PA, 
Comissão Permanente de Licitação, no horário de 09:00 às 14:00 horas. 
22.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes 
anexos: 
22.16.1. ANEXO I - Projeto Básico e Memorial Descritivo (a, b); 
22.16.2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato; 
22.16.3. ANEXO III - Planilha Orçamentaria; 
22.16.4. ANEXO IV - Composição do BDI; 
22.16.5. ANEXO V - Cronograma físico-financeiro; 
22.16.6. ANEXO VI - Modelo de Declarações (a, b, c, d, e, f, g, h); 
22.16.7. ANEXO VII - Modelo de Proposta; 

 
 

Maracanã   25 de MARÇO de 2022  
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PAULO CESAR DE SOUZA CARNEIRO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Portaria: 115/2022 – PMM 
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DE 

ALGODOAL 

LOCAL: ALGODOAL, MARACANÃ - PA 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1. Disposições Preliminares 

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o 

cumprimento das metas estabelecidas para a execução dos serviços de construção 

de Quadra Poliesportiva Coberta. 

Para efeito das presentes Especificações, o termo Contratada define o 

proponente vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da 

Licitação, o termo Fiscalização define a equipe que representará o Departamento de 

Fiscalização e Obras do Município de Maracanã - PA perante a Contratada e a quem 

este último dever-se-á reportar, e o termo Contratante define a Prefeitura Municipal. 

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da empresa 

vencedora da licitação. 

Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as 

Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as normas 

citadas no decorrer destas Especificações.  

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações 

constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrições 

contidas neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato. 

 

2. Discrepâncias, Prioridades e Interpretações. 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 

CNPJ. 04.880.258/0001-80 
 

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo – SEURB 
Endereço: PA 127, Km 40. 
E-mail: Sec.obrasmaracana@gmail.com. 

2 

 

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo, Projetos, 

Detalhes e/ou das instruções de concorrência, deverão ser consultados os 

Profissionais Responsáveis ou a Contratante, nesta ordem. 

Em casos de divergência entre desenhos de escalas diferentes prevalecerão 

sempre os de maior escala. 

Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial 

Descritivo prevalecerão sempre os primeiros. 

Em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões medidas 

em escala prevalecerão sempre às primeiras. 

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste 

Memorial descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes 

dos desenhos, serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto. 

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas 

especificações pode ser feita sem consulta prévia e autorização por escrito dos 

autores do projeto e aprovação da Contratante. A Fiscalização poderá impugnar 

qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e especificações. 

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos 

antes e durante a execução de quaisquer serviços. 

 

3. Orientação Geral e Fiscalização. 

A Contratante manterá prepostos seus, convenientemente credenciados 

junto à construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e 

qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de 

construção, exercidos pela Contratada.  

As relações mútuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e 

empreiteiros serão mantidas por intermédio da Fiscalização. 

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e 

execução das obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a 

todas as partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a 

fiscalização em oficinas, depósitos ou dependências, onde se encontrem materiais 

destinados à construção, serviços e obras em reparo. 

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e 

serviços sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações. 
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A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente após o recebimento 

da comunicação em diário de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar 

conduta nociva ou incapacidade técnica. 

Os serviços a cargo de diferentes firmas serão articulados entre si de modo a 

proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto. 

As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela Contratante 

devem obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da 

proposta na fase licitatória, não sendo aceitas quaisquer reclamações ou 

reivindicações após a obra contratada. Qualquer discrepância deverá ser resolvida 

com a Fiscalização antes da contratação.  

A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o 

transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a 

manutenção dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, 

comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as 

especificações, devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização, com exceção 

de eventuais serviços de remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento. 

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais 

a serem empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a 

Fiscalização poderá solicitar à Contratada a apresentação de informação, por 

escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos 

aos mesmos. 

A Contratada deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja 

contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A 

Fiscalização não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não 

fornecimento dos materiais pelos fornecedores. 

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços 

aqui descritos; os custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários 

e/ou no global constantes da proposta da Contratada. 

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo 

licitante para a execução dos serviços deverão ser incluídos no orçamento, e nunca 

pleiteados durante a execução da obra como acréscimo de novos serviços. 

O BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, conforme prevê a legislação, deverá 

ser destacado em item próprio na planilha orçamentária, não devendo fazer parte 

da composição dos preços unitários. 
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A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar 

com profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as 

diversas atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização 

poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da 

Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e 

elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a 

Contratada deverá solicitar previamente à Fiscalização autorização para tais 

deslocamentos e modificações. 

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora 

fornecidas, não poderão, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender 

cobrar "serviços extras" e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-

se-á, inapelavelmente, a Contratada como altamente especializada nas obras e 

serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global 

da sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nas 

especificações, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento 

de todos os materiais, peças, etc. 

A Contratada deverá remover todo o entulho do local da obra e fazer a 

limpeza completa após a finalização da execução do serviço. 

A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no 

decorrer dos serviços ou em conseqüência destes, arcando com os prejuízos que 

possam ocorrer com o reparo desses danos. 

A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica 

a não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a Contratada refazer as partes 

recusadas sem direito a indenização. 

A Contratada deverá, necessariamente, cotar seus serviços por preço 

unitário, seguindo a Planilha de Orçamento e Quantitativos. 

O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado 

deverá ser apresentado com antecedência à Fiscalização para a competente 

autorização, a qual será dada por escrito em Ofício ou no Livro de Ocorrências. 

Ficará a critério da Fiscalização, exigir laudo de Instituto Tecnológico Oficial para 

comprovação da equivalência técnica, ficando desde já estabelecido que todas as 

despesas serão por conta da Contratada, ficando vedado qualquer repasse para a 

Contratante. 
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. Placa da Obra 

A placa de obra deverá seguir todos os padrões definidos no “Manual Visual 

de Placas de Obras” do Governo Federal. Será confeccionada em chapa galvanizada 

nº 22 fixada com estrutura de madeira. Terá área de 6,0 m², com altura de 2,0 m e 

largura de 3,0 m, e deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no acesso 

principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor 

visualização. 

1. As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive 

quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de 

execução das obras.  

 

1.2. Limpeza e Remoções 

 Todo terreno deverá ser limpo com a remoção da camada vegetal. 

Transportar o material oriundo da limpeza para local determinado pela 

Fiscalização, ficando o transporte a cargo da Contratada; 

Ficará a cargo da Contratada a carga, descarga e espalhamento para local fora 

do sítio da obra, de todo entulho proveniente da Limpeza. 

 

 

1.3. Instalação, Administração e Locação da Obra. 

Para colocação do depósito e barraco de obras, deverá ser construída 

instalação provisória compatível com o vulto da obra, com capacidade para abrigar 

também prepostos da Contratada além de instalações sanitários. 

A Contratada deverá providenciar ligações provisórias de água e energia para 

utilização na obra, cabendo a ela despesas e providências correspondentes. 

Periodicamente a obra deverá ser limpa, removendo-se entulhos e detritos 

no decorrer dos trabalhos de construção. Madeiras de formas e andaimes deverão 

ser limpas e empilhadas, livres de pregos. 

A Contratada e suas subempreiteiras deverão fornecer a cada um de seus 

empregados, crachá de identificação com nome do empregado e nome da empresa, 
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para que seja usado pelo empregado de modo visível, enquanto trabalhar na obra. 

Da mesma forma todos os empregados deverão utilizar capacete e outros 

equipamentos de segurança, que deverão ser identificados com o nome ou 

logomarca da empresa. 

A Contratada providenciará DIÁRIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRÊNCIAS 

(livro de capa resistente) com páginas numeradas e rubricadas pela Fiscalização, 

onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão dos eventos, atividades em 

execução formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes, 

devam ser objeto de registro. Ao final da execução dos serviços, o referido Diário 

será de propriedade da Administração do Contratante. 

A Contratada se obriga a manter no escritório da obra, além do Diário de 

Obra, um conjunto de todas as plantas e especificações independentes das 

necessárias à execução, a fim de permitir uma perfeita fiscalização. 

 

2. QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA 

ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS 

A escavação será realizada com a inclinação prevista no projeto ou compatível com 

o solo escavado. Uma vez atingida a profundidade prevista no projeto, o terreno de fundação 

será examinado para a confirmação da tensão admissível admitida no projeto. No caso de 

não se atingir terreno com resistência compatível com a adotada no projeto, a critério da 

FISCALIZAÇÃO e consultado o autor do projeto, a escavação será aprofundada até a 

ocorrência de material adequado. Será permitida a troca do solo por outro material, como 

pedras e areia, desde que consultado o autor do projeto. Uma vez liberada a cota de 

assentamento das fundações, será preparada a superfície através da remoção de material 

solto ou amolecido, para a colocação do lastro de concreto magro previsto no projeto. Se as 

condições do terreno permitirem, poderá ser dispensada a utilização de fôrmas, 

executando-se a concretagem contra “barranco”, desde que aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

O reaterro será executado após a desforma das Sapatas e vigas baldrames, ou 48 horas após 

a cura do concreto, se “contra barranco”. 

ESCAVAÇÃO (ABERTURA) DE VALAS 

As cavas para fundações e outras partes da obra previstas abaixo do nível do solo 

serão executadas em obediência restrita e rigorosa ao projeto, e de acordo com a natureza 

do terreno e o volume de trabalho. As escavações, quando houver necessidade, serão 

convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, devendo ser tomado todo cuidado 

aconselhável para a segurança dos operários e da própria obra. 

O fundo da vala será isento de pedras soltas, detritos orgânicos, etc. Após a execução 

da limpeza e antes de lançar o lastro de britas, o solo será fortemente apiloado. O 
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esgotamento será obrigatório quando a escavação atingir o lençol freático ou quando as 

cavas acumularem as águas pluviais. O esgotamento será realizado mecanicamente quando 

não for possível realizá-lo por gravidade, através de drenagem. O rebaixamento do lençol 

de água deverá ser feito quando dificultar ou impossibilitar o trabalho de fundação. O 

rebaixamento será mantido permanentemente enquanto se estenderem os trabalhos em 

execução. Em casos complexos, recomenda-se que o rebaixamento seja feito por firma 

especializada e de idoneidade reconhecida. Em nenhuma hipótese serão permitidos cortes 

no terreno, escavação, esgotamento ou rebaixamento que possam afetar ou alterar a 

estabilidade de construção vizinha. A execução das escavações pela sua resistência e 

estabilidade, implicará responsabilidade integral da CONTRATADA. 

 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 

O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra 

necessária para a execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os 

serviços: regularização e compactação em solo, para a implantação de plataforma destinada 

à pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto das cotas; locação por meio de 

piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os serviços de mobilização e 

desmobilização. 

 

REATERRO DE VALAS 

Reaterro manual compactado para camadas de 20 cm, inclusive compactação com 

soquete de madeira ou compactador mecânico em camadas de 20 cm. O trabalho visa 

estabelecer uma conformação do terreno e possibilitar a implantação da edificação. Por sua 

vez a compactação é o processo que visa aumentar a estabilização e melhoria do solo através 

de processo manual, objetivando reduzir o volume de vazios do solo. A compactação tem 

em vista estes dois aspectos: aumentar a intimidade de contato entre os grãos e tornar o 

aterro mais homogêneo melhorando as suas características de resistência, deformabilidade 

e permeabilidade. 

LASTRO DE CONCRETO 

Uma vez liberada a cota de assentamento das fundações, será preparada a superfície 

através da remoção de material solto ou amolecido, para a colocação do lastro de concreto 

magro previsto no projeto. O concreto a ser utilizado será usinado, com fck = 15 Mpa e 25 

Mpa, ou conforme projeto, com teor de argamassa >50% e <58%, e consumo de cimento 

>320 kg/m³, obedecendo rigorosamente ao projeto estrutural e memorial descritivo 

específico. Todos os serviços em concreto deverão ser executados atendendo às 

especificações deste memorial e às normas da ABNT e demais pertinentes.  

 

FORMAS DE MADEIRA 
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Os materiais de execução das fôrmas serão compatíveis com o acabamento desejado 

e indicado no projeto. Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira 

serrada em bruto. Para as partes aparentes, será exigido o uso de chapas compensadas, 

madeira 

aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metálica ou simplesmente outros tipos 

de materiais, conforme indicação no projeto e conveniência de execução, desde que sua 

utilização seja previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. Deverão ser executadas com 

chapas de primeira qualidade escorados com sarrafos, de modo a permitir uma 

uniformidade do concreto. As madeiras deverão ser armazenadas em locais abrigados, onde 

as pilhas terão o espaçamento adequado, a fim de prevenir incêndios. O material 

proveniente da desforma, quando não mais aproveitável, será retirado das áreas de 

trabalho. 

As formas deverão ser executadas em tábuas de pinho ou compensado de no mínimo 

10mm de espessura. As amarrações que atravessam as formas deverão ser executadas em 

aço (arame ou tirantes, a critério da FISCALIZAÇÃO). As formas deverão receber reforços 

em seus travamentos e contraventamentos para que não ocorram desvios verticais e 

horizontais quando da concretagem. Deverão estar alinhadas e niveladas. Antes de receber 

as armaduras, as caixarias deverão ser limpas e ter suas dimensões conferidas. 

Deverão ser usados espaçadores nas formas de modo a se garantir os cobrimentos 

mínimos das armaduras indicados no projeto estrutural, com controle rigoroso de 

execução, conforme a NBR-6118/2003. 

Antes da concretagem as formas deverão ser umedecidas até a saturação. O 

reaproveitamento das formas será permitido desde que sejam cuidadosamente limpas e 

não apresentem saliências ou deformações. Não será permitida a utilização de filme plástico 

substituindo formas de madeira resinada. A execução das fôrmas deverá atender às 

prescrições da Norma NBR 6118. Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a 

elaboração do projeto da estrutura de sustentação e escoramento, ou cimbramento das 

formas. A FISCALIZAÇÃO não autorizará o início dos trabalhos antes de ter recebido e 

aprovado os planos e projetos correspondentes. As fôrmas e seus escoramentos deverão ter 

suficiente resistência para que as deformações, devido à ação das cargas atuantes e das 

variações de temperatura e umidade, sejam desprezíveis. 

A manutenção da estanqueidade das fôrmas será garantida evitando-se longa 

exposição antes da concretagem. A amarração e o espaçamento das fôrmas deverão ser 

realizados por meio de tensor passando por tubo plástico rígido de diâmetro adequado, 

colocado com espaçamento uniforme. A ferragem será mantida afastada das fôrmas por 

meio de pastilhas de concreto. As fôrmas deverão ser providas de escoramento e 

travamento, convenientemente dimensionados e dispostos de modo a evitar deformações e 

recalques na estrutura superiores a 5 mm. Serão obedecidas as prescrições contidas na 

Norma NBR 6118. Antes do lançamento do concreto, as medidas e as posições das fôrmas 

deverão ser conferidas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao 

projeto, com as tolerâncias previstas na Norma 6118. As superfícies que ficarão em contato 

com o concreto serão limpas, livres de incrustações de nata ou outros materiais estranhos, 
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e convenientemente molhadas e calafetadas, tomando-se ainda as demais precauções 

constantes no item 9.5 da Norma NBR 6118. 

As fôrmas serão mantidas até que o concreto tenha adquirido resistência para 

suportar com segurança o seu peso próprio, as demais cargas atuantes e as superfícies 

tenham adquirido suficiente dureza para não sofrer danos durante a desforma. A 

CONTRATADA providenciará a retirada das fôrmas, obedecendo ao artigo 14.2 da Norma 

NBR 6118, de modo a não prejudicar as peças executadas. 

Para o recebimento dos serviços, serão verificadas todas as etapas do processo 

executivo, conforme descrito acima. Na execução das formas seguiremos as recomendações 

da NR-18 –Segurança e Saúde do Trabalho.  

 

CONCRETO PARA FUNDAÇÕES 

O concreto a ser utilizado será usinado, com fck 25 Mpa, ou conforme projeto, com 

teor de argamassa >50% e <58%, e consumo de cimento >320 kg/m³, obedecendo 

rigorosamente ao projeto estrutural e memorial descritivo específico. 

Todos os serviços em concreto deverão ser executados atendendo às especificações 

deste memorial e às normas da ABNT e demais pertinentes. A CONTRATADA deverá, a suas 

expensas, proceder à análise em laboratório, aprovado pela FISCALIZAÇÃO, e fazer ensaios 

de controle tecnológico da resistência do concreto na quantidade em conformidade com as 

prescrições da ABNT, ou sempre que houver modificações nos materiais ou no traço. Cada 

ensaio com corpos de prova compreenderá a ruptura de, no mínimo 4 (quatro) corpos, 

sendo 2 (dois) testados a 7 (sete) dias e 2 (dois) a 28 (vinte e oito) dias, devendo ser 

alcançada a resistência calculada no projeto estrutural. O controle de resistência deverá ser 

feito, dentro das normas da ABNT, através de um laboratório, com notória especialização e 

capacidade técnica. 

 

IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA 

Sobre os elementos de fundação e baldrame, sobre a aplicação de argamassa 

impermeabilizante, deverá ser aplicada pintura protetora executada com 2 (duas) demãos 

com tinta betuminosa nas faces laterais e superiores Classe 1 de agressividade adotada. 

 

SUPERESTRUTURA 

Os serviços em concreto armado ou protendido serão executados em estrita 

observância às disposições do projeto estrutural. Para cada caso, deverão ser seguidas as 

Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais recente. Nenhum conjunto de elementos 

estruturais poderá ser concretado sem a prévia e minuciosa verificação, por parte da 

CONTRATADA, das fôrmas e armaduras, bem como do exame da correta colocação de 
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tubulações elétricas, hidráulicas e outras que, eventualmente, sejam embutidas na massa de 

concreto. 

As passagens das tubulações através de vigas e outros elementos estruturais 

deverão obedecer ao projeto, não sendo permitidas mudanças em suas posições, a não ser 

com autorização do autor do projeto. Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos 

elementos embutidos. Sempre que a FISCALIZAÇÃO tiver dúvida a respeito da estabilidade 

dos elementos da estrutura, poderá solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da 

resistência das peças. O concreto a ser utilizado nas peças terá resistência (fck) indicada no 

projeto. Cabe a CONTRATADA observar interferências da estrutura com alvenarias, 

hidráulica, elétrica, SPDA, cobertura metálica, e providenciar adaptações necessárias na 

estrutura, inserts metálicos, chumbadores, ou qualquer eventual complemento para a boa 

execução da obra. 

A execução das estruturas em geral, bem como os materiais aplicados ou 

manufaturados e seu manuseio, deverão obedecer todas as normas, especificações e 

padronizações da ABNT específicas para cada caso, e o projeto aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO em todos os detalhes. Caberá à CONTRATADA total responsabilidade pelo 

atendimento às especificações e dimensionamento dos projetos e pela boa execução da 

estrutura, resistência e estabilidade de TODOS os elementos estruturais por ela executados, 

DIRETA ou INDIRETAMENTE. Em eventuais casos de falha na qualidade da estrutura ou de 

algum de seus elementos, parcial ou totalmente executados, caberá à CONTRATADA 

providenciar as medidas corretivas que se fizerem necessárias, tais como: demolições totais 

ou parciais e re-execução, recomposição de nichos ou de vazios com enchimentos 

adequados de argamassa ou concreto, injeções de resinas sintéticas, execução de reforços 

adicionais, etc., correndo essas despesas exclusivamente por sua conta. A FISCALIZAÇÃO 

poderá solicitar ensaios de resistência dos elementos reconstituídos para verificação da 

equivalência com o produto original. Na execução de estruturas de concreto armado, caberá 

à CONTRATADA total responsabilidade pelo fornecimento de todos os materiais, 

equipamentos e mão de obra, necessário ao manuseio dos concretos, com as características 

exigidas pelas normas brasileiras, ao seu transporte, lançamento, adensamento e cura, além 

da montagem e instalação das armaduras e da montagem das formas e respectivos 

escoramentos. 

 

FORMAS 

Os materiais de execução das fôrmas serão compatíveis com o acabamento desejado 

e indicado no projeto. Será exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, 

madeira em bruto revestida com chapa metálica ou simplesmente outros tipos de materiais 

(plana plastificada), conforme indicação no projeto e conveniência de execução, desde que 

sua utilização seja previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

 

FORMA PLANA DE CHAPA COMPENSADA 
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Deverão ser executadas com chapas de primeira qualidade escorados com sarrafos, 

de modo a permitir uma uniformidade do concreto. As madeiras deverão ser armazenadas 

em locais abrigados, onde as pilhas terão o espaçamento adequado, a fim de prevenir 

incêndios. O material proveniente da desforma, quando não mais aproveitável, será retirado 

das áreas de trabalho. A execução das fôrmas deverá atender às prescrições da Norma NBR 

6118. Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a elaboração do projeto da 

estrutura de sustentação e escoramento, ou cimbramento das formas. A FISCALIZAÇÃO não 

autorizará o início dos trabalhos antes de ter recebido e aprovado os planos e projetos 

correspondentes. As fôrmas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para 

que as deformações, devido à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e 

umidade, sejam desprezíveis. As fôrmas serão construídas de forma a respeitar as 

dimensões, alinhamentos e contornos indicados no projeto. No caso de concreto aparente, 

as fôrmas deverão ser executadas de modo a que o concreto apresente a textura e a 

marcação das juntas exigidas pelo projeto arquitetônico adequado ao plano de 

concretagem. Os painéis serão perfeitamente limpos e deverão receber aplicação de 

desmoldante, não sendo permitida a utilização de óleo. Deverá ser garantida a 

estanqueidade das fôrmas, de modo a não permitir a fuga de nata de cimento. Toda vedação 

das fôrmas será garantida por meio de justaposição das peças, evitando o artifício da 

calafetagem com papéis, estopa e outros materiais. 

A manutenção da estanqueidade das fôrmas será garantida evitando-se longa 

exposição antes da concretagem. A amarração e o espaçamento das fôrmas deverão ser 

realizados por meio de tensor passando por tubo plástico rígido de diâmetro adequado, 

colocado com espaçamento uniforme. A ferragem será mantida afastada das fôrmas por 

meio de pastilhas de concreto. 

As fôrmas deverão ser providas de escoramento e travamento, convenientemente 

dimensionados e dispostos de modo a evitar deformações e recalques na estrutura 

superiores a 5mm. Serão obedecidas as prescrições contidas na Norma NBR 6118. 

Antes do lançamento do concreto, as medidas e as posições das fôrmas deverão ser 

conferidas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com as 

tolerâncias previstas na Norma 6118. As superfícies que ficarão em contato com o concreto 

serão limpas, livres de incrustações de nata ou outros materiais estranhos, e 

convenientemente molhadas e calafetadas, tomando-se ainda as demais precauções 

constantes no item 9.5 da Norma NBR 6118. As fôrmas serão mantidas até que o concreto 

tenha adquirido resistência para suportar com segurança o seu peso próprio, as demais 

cargas atuantes e as superfícies tenham adquirido suficiente dureza para não sofrer danos 

durante a desforma. A CONTRATADA providenciará a retirada das fôrmas, obedecendo ao 

artigo 14.2 da Norma NBR 6118, de modo a não prejudicar as peças executadas. 

 

ARMADURA 

Quando não especificados em contrário, os aços serão de classe CA-50 A, laminados 

a quente, com escoamento definido por patamar no diagrama tensão de formação. Não 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 

CNPJ. 04.880.258/0001-80 
 

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo – SEURB 
Endereço: PA 127, Km 40. 
E-mail: Sec.obrasmaracana@gmail.com. 

12 

 

poderão ser utilizados aços de qualidade ou características diferentes das especificadas no 

projeto, sem a aprovação da FISCALIZAÇÃO. Todo o aço a ser utilizado na obra deverá, 

preferencialmente ser de um único fabricante. 

Todo aço deverá ser estocado em local apropriado e protegido contra intempéries, 

devendo ser disposto sobre estrados isolados do solo e agrupados por categoria e bitola, de 

modo a permitir um adequado controle de estocagem. 

O corte e o dobramento das armaduras deverão ser executados a frio, com 

equipamentos apropriados e de acordo com os detalhes, dimensões de projeto e conferência 

nas formas. Não será permitido o uso do corte óxido-acetileno e nem o aquecimento das 

barras para facilidade da dobragem, pois alteram as características das mesmas. As 

armaduras deverão ser transportadas para os locais de aplicação, já convenientemente 

preparadas e identificadas. 

O posicionamento das armaduras nas peças estruturais será feito rigorosamente de 

acordo com as posições e espaçamentos indicados nos projetos. Os recobrimentos das 

armaduras deverão ser assegurados pela utilização de um número adequado de 

espaçadores ou pastilhas de concreto. As pastilhas de concreto deverão ser fabricadas com 

o mesmo tipo de argamassa a ser utilizado no concreto e deverão conter dispositivos 

adequados que permitam a sua fixação nas armaduras. As espessuras mínimas de 

recobrimento das armaduras deverão ser as especificadas pelas 

normas da ABNT, ou de acordo com as indicações dos projetos se estas forem maiores do 

que as das normas da ABNT. As armaduras de espera ou ancoragem deverão ser sempre 

protegidas, para evitar que sejam dobradas ou danificadas. 

Na sequência construtiva, antes da retomada dos serviços de concretagem, estas 

armaduras bem como as existentes, deverão estar perfeitamente limpas e intactas. Após 

montadas e posicionadas nas formas e convenientemente fixadas, as armaduras não 

deverão sofrer quaisquer danos ou deslocamentos, ocasionados pelo pessoal e 

equipamentos de concretagem, ou sofrer ação direta dos vibradores. As emendas das 

armaduras só poderão ser executadas de acordo com os procedimentos indicados nos 

projetos, ou os determinados pelas normas da ABNT. Quaisquer outros tipos de emenda só 

poderão ser adotados com a expressa autorização da FISCALIZAÇÃO. As armaduras serão 

efetuadas com barras e fios de aço satisfazendo as normas da ABNT. A execução das 

armaduras deverá obedecer ao projeto estrutural no que se refere à posição, bitola, 

dobramento e recobrimento. 

Em caso da solicitação de mudança no tipo ou bitola nas barras de aço, deve ter 

aprovação do autor do projeto estrutural e da FISCALIZAÇÃO, além de serem observadas as 

determinações técnicas da ABNT. Da mesma forma para as emendas de barras da armadura 

que serão executadas conforme consta a determinação do projeto e da NBR-6118, além de 

depender da aprovação do autor do projeto e da FISCALIZAÇÃO. Na colocação das 

armaduras nas formas, estas deverão estar limpas, isentas de quaisquer impurezas (graxa, 

lama, etc.) capazes de comprometer a boa qualidade dos serviços. O recobrimento da 

ferragem deve ser superior a 20 mm. 
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As armaduras, constituídas por vergalhões de aço de tipo e bitolas especificadas em 

projeto, deverão obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e especificações 

brasileiras NB-1, NB- 2 e EB-3. Para montagem das armaduras, será utilizado arame 

recozido PG-7 ou PG-18 em laçada dupla, sendo permitida a solda apenas se atendidas às 

condições previstas nos itens 6.3.5.4 e 10.4 da NB-1/78. 

As armaduras serão fornecidas no sistema industrial de corte e dobra fora da obra, 

montadas rigorosamente de acordo com as posições indicadas no projeto estrutural e 

devem permanecer firmes durante a concretagem. 

Qualquer armadura, seja de distribuição, de montagem ou estribos, terá cobrimento 

de concreto nunca menor que as espessuras prescritas na NBR-6118. Para a garantia desses 

valores, a ferragem será mantida afastada das formas por meio de espaçadores de plástico, 

não se admitindo para esse fim o uso de tacos. Os espaçadores deverão ficar bem fixados 

aos vergalhões durante o lançamento e vibração do concreto, sendo totalmente envolvidos 

por este. 

O dobramento das barras deverá ser feito com os raios de curvatura previstos, 

respeitados os mínimos estabelecidos da NBR-6118. As barras de aço serão sempre 

dobradas a frio, e não poderão ser dobradas junto a emendas com solda. As emendas de 

barras da armadura deverão ser feitas de acordo com o previsto no projeto, respeitando-se 

as prescrições da NBR 6118. As armaduras negativas deverão ter obrigatoriamente 

“caranguejos, calços ou apoios”, devidamente espaçadas, de modo a evitar o deslocamento 

da armadura. 

 

AÇO 

Não poderão ser utilizados aços de qualidade ou características diferentes das 

especificadas no projeto, sem a aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

CONCRETO 

O concreto a ser utilizado será usinado, com fck = 25 Mpa, ou conforme projeto, com 

teor de argamassa >50% e <58%, e consumo de cimento >320 kg/m³, obedecendo 

rigorosamente ao projeto estrutural e memorial descritivo específico. Todos os serviços em 

concreto deverão ser executados atendendo às especificações deste memorial e às normas 

da ABNT e demais pertinentes. 

 

Preparo do Concreto 
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O preparo do concreto deverá ser sempre através de uma central de concreto, 

convenientemente dimensionada para atendimento ao plano de concretagem estabelecido 

de acordo com o cronograma da obra. 

A central de concreto deverá ser operada por pessoal especializado, com constante 

assistência do laboratório de campo, para as correções que se fizerem necessárias no traço 

do concreto. Antes do início das operações de produção do concreto, deverão ser feitas as 

aferições dos dispositivos de pesagem e as determinações das umidades dos agregados, 

para correção do fator água/cimento. 

 

Lançamento 

O concreto deverá ser depositado nos locais de aplicação, diretamente em sua 

posição final, através da ação adequada de vibradores, evitando-se a sua segregação. 

Não será permitido o lançamento do concreto com alturas superiores a 2,00 metros, 

devendo-se usar funil e tubos metálicos articulados de chapa de aço para o lançamento. 

Antes do lançamento do concreto, os locais a serem concretados, deverão ser vistoriados e 

retirados destes quaisquer tipos de resíduos prejudiciais ao concreto. 

 

Adensamento 

O adensamento do concreto deverá ser executado através de vibradores de alta 

freqüência, com diâmetro adequado às dimensões das formas, e com características para 

proporcionar bom acabamento. Os vibradores de agulha deverão trabalhar sempre na 

posição vertical e movimentados constantemente na massa de concreto, até a 

caracterização do total adensamento, e os seus pontos de aplicação deverão ser distantes 

entre si cerca de uma vez e meia o seu raio de ação. 

Deverão ser evitados os contatos prolongados dos vibradores junto às formas e 

armaduras. As armaduras parcialmente expostas, devido a concretagem parcelada de uma 

peça estrutural, não deverão sofrer qualquer ação de movimento ou vibração antes que o 

concreto onde se encontram engastadas, adquira suficiente resistência para assegurar a 

eficiência da aderência. Os vibradores de parede só deverão ser usados se forem tomados 

cuidados especiais, no sentido de se evitar que as formas e as armaduras possam ser 

deslocadas. Toda concretagem deverá obedecer a um plano previamente estabelecido, onde 

necessariamente serão considerados: 

Delimitação da área a ser concretada em uma jornada de trabalho, sem interrupções 

de aplicação do concreto, com definição do volume a ser lançado. 

Na delimitação desta área, ficarão definidas as juntas de concretagem, que deverão 

ser sempre verticais e atender à condições de menores solicitações das peças. O concreto 
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junto às formas verticais das juntas deverá ser bem vibrado. As juntas de concretagem 

deverão ser providas de pontas de ferro para reforço conforme indicado anteriormente. 

Planejamento dos recursos de equipamentos e mão-de-obra necessários à 

concretização dos serviços. Verificação dos sistemas de formas e se as condições do 

cimbramento estão adequadas às sobrecargas previstas. 

Estudos dos processos de cura a serem adotados para os setores delimitados por 

este plano de concretagem.  

 

Cura 

A cura do concreto deverá ser feita por um período mínimo de sete dias após o 

lançamento garantindo uma umidade constante neste período, de tal forma que a 

resistência máxima do concreto, preestabelecida, seja atingida. 

 

 

ELEMENTOS DE VEDAÇÃO 

Todas as paredes de alvenaria ou de painéis, autoportantes, de vedação ou 

divisórias, removíveis ou não, serão executadas conforme projeto. As paredes de alvenaria 

em contato direto com o solo terão as duas primeiras fiadas assentadas com argamassa 

impermeabilizante de cimento, areia traço 1:3, com adição de impermeabilizante. 

As alvenarias serão iniciadas após a execução total das estruturas, ou logo após as 

mesmas atingirem a resistência de projeto, de acordo com programação de cura dos 

elementos estruturais. Os pontos principais a cuidar na execução das alvenarias são: prumo, 

alinhamento, nivelamento, extremidades e ângulos. 

O local de trabalho das alvenarias deve permanecer sempre limpo. Nos cantos vivos, 

verticais e ou horizontais de todas as alvenarias e ou estruturas a serem revestidas, deverão 

ser instaladas cantoneiras galvanizadas, sendo que as verticais com altura igual ao pé direito 

do compartimento, e as horizontais a critério da FISCALIZAÇÃO. Incorporados à alvenaria, 

serão colocadas vergas nos paramentos dos vãos, em concreto armado, com seção e 

armaduras devidamente dimensionadas, sobre os vãos de portas, janelas e outras 

esquadrias, que não estejam imediatamente sob vigamento, excedendo-se 50 cm de cada 

lado ou em todo o vão entre estruturas, ou engastadas em estrutura. Todos os vãos com 

nível de peitoril acima do piso receberão uma segunda verga, imediatamente sob a abertura, 

excedendo no mínimo 50 cm de cada lado ou em todo o vão existente entre estruturas e 

devidamente dimensionadas. 
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Os encunhamentos de todas as alvenarias serão executados com argamassa 

expansiva, adicionada com pedrisco ou areia grossa, após a cura da argamassa de 

assentamento da alvenaria, em torno de 5 dias. 

As paredes livres (platibandas, muretas, parapeitos, guarda-corpos, divisões 

internas), que não chegam a estrutura, de 1/2 ou 1 tijolo, levarão no respaldo, uma cinta de 

concreto armado de 10x11cm ou 20x15cm amarrando pilaretes de concreto armado que 

serão executados nos arremates (pontas), distantes de no máximo 2,5m sendo estas cintas 

e pilaretes executados com concreto fck >= 20 Mpa. 

As paredes com vãos e ou alturas muito grandes (vãos acima de 3,00 metros e 

alturas acima de 3,50 metros), sem amarração, sem travamento, ou com grandes aberturas, 

deverão ser executadas complementando-se sua estrutura de concreto com vigas e pilares 

intermediários, de acordo com orientação da FISCALIZAÇÃO ou de cálculo estrutural 

específico. 

Os blocos deverão ser assentados com regularidade, executando-se fiadas 

perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas, de modo a evitar revestimentos com 

excessiva espessura. A espessura das juntas não deve ultrapassar a 10 mm, depois da 

compressão dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se evitar 

juntas abertas ou secas. As juntas serão escavadas a colher a fim de facilitar a aderência do 

revestimento que será aplicado sobre a alvenaria. 

O projeto arquitetônico apresenta as dimensões das paredes revestidas. Não 

havendo especificação particular em contrário. 

 

COBERTURA 

ESTRUTURA METÁLICA 

O item remunera o fornecimento de estrutura metálica em aço ASTM-A36, 

fornecimento dos materiais e execução do serviço, inclusive preparo da superfície 

(constituindo limpeza e lixamento); são previstas 2 demãos de pintura esmalte de 

acabamento e 1 demão de fundo primer, ou pintura fundo oxido de ferro / zarcão e pintura. 

Remunera o fornecimento de estrutura metálica incluindo chapas de ligação, soldas, 

parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios não constantes no peso nominal 

de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica; transporte 

e descarregamento; traslado interno à obra; montagem e instalação completa; preparo da 

superfície das peças por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padrão visual Sa 2 

1/2, da Norma SIS 05 59 00-67. 

As Estruturas serão compostas por perfis laminados ou dobrados, chapas grossas 

ou finas, perfis tubulares e barras de seção quadrada, circular ou retangular em aços 

estruturais, galvanizados a fogo ou não, definidos por padrão ABNT ou ASTM, conforme 

especificações de projeto. 
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A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente o projeto executivo de estrutura e 

as normas técnicas. O projeto executivo deverá ser elaborado por profissional legalmente 

habilitado e capacitado, devendo a fabricação e montagem da estrutura serem executadas 

por empresa capacitada, sob competente supervisão. O projeto executivo deverá incluir 

detalhes da estrutura, indicando dimensões, seções, tipos de aço e posições de todas as 

peças, pontos de solda e fixação de chumbadores, níveis de pisos, linhas de centro e de 

afastamento de pilares, contraflechas. Deverão constar ainda nas pranchas de projeto as 

listas de materiais e quantificações. Os materiais devem ser identificados pela sua 

especificação (incluindo tipo ou grau) verificando-se: 

• Certificado de qualidade fornecido por usinas ou produtores, devidamente 

relacionados aos produtos fornecidos; 

• Marcas legíveis aplicadas ao material pelo produtor, de acordo com os padrões das 

normas correspondentes. 

Obs.: A espessura mínima permitida será de 3mm, exceto para calços e chapas de 

enchimento. 

Os símbolos indicativos de solda usados nos desenhos e as exigências de inspeção 

da estrutura devem obedecer as normas AWS. As modificações que se fizerem necessárias 

no projeto, durante os estágios de fabricação ou montagem da estrutura, devem ser feitas 

somente com permissão do responsável pelo projeto, devendo todos os documentos 

técnicos pertinentes ser corrigidos coerentemente. Antes do uso na fabricação, os materiais 

laminados devem estar desempenados dentro da tolerância de fornecimento. O montador 

deverá tomar cuidados especiais na descarga, no manuseio e na montagem da estrutura de 

aço, a fim de evitar o aparecimento de marcas ou deformações nas peças. Se forem usados 

contraventamentos ou grampos de montagem, deverão ser tomados cuidados para evitar 

danos às superfícies. Soldas de ponto deverão ser esmerilhadas até facear. 

O montador deverá planejar e executar todas as operações de maneira que não 

fiquem prejudicados o ajuste perfeito e a boa aparência da estrutura. Tanto o fabricante 

quanto o montador deverão manter um programa de controle de qualidade, com rigor 

necessário para garantir que todo trabalho seja executado de acordo com a norma NBR 

8800. 

Recomenda-se inversão ou a execução de furos de drenagem em perfis estruturais 

(tipo U, V e I), bem como detalhar adequadamente as bases de colunas, para evitar retenção 

de água e o acúmulo de pós. A CONTRATADA deverá: 

• Aferir as especificações do aço e exigir comprovação de procedência. 

• Aferir as especificações de todos os constituintes listados em projeto. 

• verificar: apertos de parafusos, qualidade dos cordões de solda, alinhamentos, 

horizontalidade e prumo das estruturas. 
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• Para todas as peças e componentes galvanizados, exigir certificado de galvanização 

a fogo, emitido por empresa galvanizadora ou nota fiscal discriminada do fornecedor e 

verificar o tratamento nos pontos de solda e corte com galvanização a frio. 

• Verificar a conformidade dos acabamentos com as especificações constantes no 

projeto. 

• Verificar a aplicação de fundo anticorrosivo. • Verificar a aderência e a 

uniformidade da pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, 

irregularidades. 

• Atendidas as exigências de execução, verificar a rigidez do conjunto e a aparência 

final da estrutura. 

 

Pintura anticorrosiva 

A estrutura metálica deverá ser pintada com tinta de fundo anticorrosiva, cor 

compatível com a pintura esmalte, para proteção das superfícies. A superfície deve estar 

lixada e isenta de pó, partes soltas, gorduras, mofo, ferrugem, etc, preparada para receber 

uma demão do produto. Aplicar o fundo específico para cada material a ser pintado, 

obedecendo as instruções e diluições fornecidas pelo fabricante. Aplicação com pincel, rolo 

de espuma, pistola ou trincha (verificar instruções do fabricante). Para não prejudicar a 

proteção dos metais, após a aplicação do fundo, deve-se aplicar no máximo em uma semana 

a tinta definitiva. Atendidas as condições de fornecimento e execução, a superfície pintada 

deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura. Normas: 

• NBR 11702 - Tintas para edificações não industriais. 

• NBR 12311 - Segurança do trabalho de pintura. 

• NBR 13006 - Pintura em corpos de prova para ensaios de tintas. 

• NBR 13245 - Execução de pinturas em edificações não industriais. 

 

Pintura esmalte 

Após a aplicação da pintura de fundo a estrutura metálica deverá ser pintada com 

tinta à base de resinas alquídicas, acabamento fosco, lavável, em conformidade com os 

requisitos mínimos estabelecidos na NBR 15494.A superfície deve estar firme, coesa, limpa, 

seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão mofo, ferrugem, etc. Quando o ambiente a ser 

pintado não estiver vazio, os objetos devem ser protegidos de danos e respingos, devendo 

ser cobertos com lona plástica, etc. Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus 

centígrados e umidade relativa do ar superior a 90%. 
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Evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos 

fortes que possam transportar poeira ou partículas suspensas no ar para a pintura. A tinta 

deve ser diluída com aguarrás na proporção indicada pelo fabricante. A aplicação pode ser 

feita com pincel, rolo ou revólver, de acordo com instruções do fabricante. Deve receber 

uma demão primária de fundo de acordo com indicação do fabricante. Após secagem da 

base, aplicar 2 a 3 demãos de tinta esmalte, com intervalo conforme indicado pelo fabricante 

(4 a 12 horas). Proteger o local durante o tempo necessário para a secagem final, conforme 

indicação do fabricante (8 a 24 horas). A superfície pintada deve apresentar textura 

uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de descoloração. A FISCALIZAÇÃO 

pode, a seu critério, solicitar a execução de 3ª demão de pintura, caso não considere 

suficiente a cobertura depois da 2ª demão. 

Normas: 

• NBR 11702:1992 - Tintas para edificações não industriais - Classificação. 

• NBR 15494:2007 - Tintas para construção civil - Tinta brilhante à base de solvente 

com secagem oxidativa - Requisitos de desempenho de tintas para edificações não 

industriais. 

 

TELHA EM AÇO GALVANIZADO 

As telhas a serem utilizadas deverão ser de aço galvanizado trapezoidal, com 

espessura de 0,50 mm, tipo sanduíche, em poliuretano, 50 mm, com pintura eletrostática 

nas duas faces e cumeeiras de aço galvanizado, chapa 0,50 mm. O assentamento e a fixação 

das telhas e acessórios deverão seguir a risca as indicações impostas pelo fabricante. As 

terças deverão ser metálicas. Deverá estar perfeitamente fechados o encontro das telhas e 

partes da estrutura da cobertura com as vigas calhas e respaldo. As Coberturas deverão ser 

executadas rigorosamente de acordo com as determinações do projeto executivo, em todos 

os seus detalhes, e exclusivamente com materiais que atendam integralmente às 

determinações das normas, especificações e padronizações da ABNT, especificas para cada 

caso. 

Caberá à CONTRATADA total responsabilidade pela boa execução da cobertura, por 

sua estanqueidade às águas pluviais e pela resistência e estabilidade de sua estrutura.  

 

PISOS 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO 

Todo o terreno destinado a receber piso deverá estar obrigatoriamente livre de 

impurezas, nivelado e deverá ser apiloado mecanicamente ou manualmente. Para o 

nivelamento deverá ser seguido os níveis propostos no projeto descontando para tal a 

espessura do contrapiso, argamassa de regularização ou assentamento, e a espessura do 

piso. Os aterros deverão ser executados em camadas de no máximo 20 cm com material de 
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boa qualidade e apiloados. Na execução do apiloamento, o solo deverá estar nem com 

excesso, nem com umidade abaixo do normal. 

 

REGULARIZAÇÃO DE BASE COM ARGAMASSA 

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-obra 

necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa de regularização de 

piso base, no traço 1:3 (cimento e areia sem peneirar), com espessura de 3,00 cm.  

 

REVESTIMENTOS 

CHAPISCO 

Deverá ser aplicado em toda área externa, e internamente nas áreas que receberão 

revestimento cerâmico. Antes de ser iniciado o serviço de chapisco, todas as tubulações de 

hidráulica deverão estar assentadas e testadas, e as superfícies onde será aplicado o 

chapisco, deverão ser limpas e umidificadas, a fim de se eliminar gorduras, vestígios 

orgânicos e outras impurezas que possam acarretar prejuízos à aderência do reboco 

paulista. O chapisco deverá ser aplicado no traço 1:3 (cimento e areia), sendo necessário à 

adição de produto aderente, a fim de garantir total aderência. O item remunera o 

fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco. 

 

MASSA ÚNICA 

Deverá ser aplicado em toda área externa, e internamente nas áreas que receberão 

revestimento cerâmico. O reboco paulista só será iniciado após o chapisco ter atingido sua 

cura total garantindo uma completa pega, além de ter sido concluído os serviços de 

assentamento dos batentes de madeira, portas de ferro e embutidas todas as tubulações de 

hidráulica e elétrica. Os revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente 

desempenados, prumados, alinhados, nivelados e concluídos com desempenadeira de 

feltro. Caso haja necessidade de se refazer parcialmente ou totalmente os serviços, os 

mesmos não poderão caracterizar emendas. Isto ocorrendo será obrigatório ser refeito todo 

o plano onde houver prejuízo de um perfeito acabamento. 

Critério de Medição: área revestida, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não 

se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e 

as espaletas desenvolvidas (m²). 

PINTURAS 

Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, 

sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para 

receber o tipo de pintura a elas destinadas. A eliminação da poeira deverá ser completa, 

tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que 
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as tintas sequem inteiramente. Para limpeza utilizar pano úmido ou estopa, e com thinner 

em caso de superfícies metálicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas 

destinadas. 

Após a aplicação, um reboco ou emboço será considerado curado, isto é, em condições 

de receber pintura após um período mínimo de 30 dias, sendo que o tempo ideal situa-se 

entre 45 e 90 dias. Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será cuidadosamente 

limpa com uma escova e, depois, com um pano úmido para remover o pó, antes de aplicar a 

demão seguinte. 

As pinturas serão executadas de cima para baixo e deverão ser evitados escorrimentos 

ou salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta 

estiver fresca, empregando-se o removedor adequado. 

Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta 

em superfície não destinada à pintura (revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, ferragens, 

etc.), ou em outras superfícies com outro tipo de pintura ou concreto aparente. 

Nas esquadrias em geral, com exceção as confeccionadas em alumínio, deverão ser 

protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superfícies 

adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do início dos serviços de pintura. 

Na aplicação de cada tipo de pintura, todas as superfícies adjacentes deverão ser 

protegidas e empapeladas, para evitar respingos. Cada demão de tinta só poderá ser 

aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo 

mínimo de 24 horas entre 2 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante 

para cada tipo de tinta. Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e a massa, convindo 

observar um intervalo de 24 horas após cada demão de massa, ou de acordo com 

recomendações do fabricante. 

Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. Caso alguma cor não estiver 

definida no projeto, ou ainda, paire duvidas sobre as cores empregadas, os arquitetos 

responsáveis deverão ser contatados para esta definição. Deverão ser usadas de um modo 

geral as cores e tonalidades já preparadas de fábrica, e as embalagens deverão ser originais, 

fechadas, lacradas de fábrica. 

Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendação 

particular em contrário ou do fabricante, serão aplicadas tintas de base, selador ou fundo 

próprio em 1 ou 2 demãos, ou tantas quanto necessárias para obter-se a perfeita cobertura 

das superfícies e completa uniformização de tons e texturas. Toda a superfície pintada 

deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho 

(fosco, semi-fosco, e brilhante). 

No emprego de tintas já preparadas serão obedecidas as instruções dos fabricantes, 

sendo vedada a adição de qualquer produto estranho às especificações das mesmas e às 

recomendações dos fabricantes. 
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A pintura com esmalte sintético em esquadrias metálicas, tubulações aparentes, etc. 

será executada sobre base anti-corrosiva do tipo especificado para cada material. Deverão 

ser observadas as prescrições dos fabricantes para o aparelhamento das superfícies, 

preparo e aplicação das tintas, sendo vedada a utilização de quaisquer substâncias em 

desacordo com aquelas especificadas. Não serão aceitos escorrimentos e salpicos nas 

superfícies não destinadas à pintura; os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser 

removidos enquanto a pintura estiver fresca, empregando-se removedor adequado. 

FUNDO SELADOR ACRILICO 

Antes da aplicação da pintura acrílica em paredes internas deverá ser aplicado fundo 

selador acrílico. O selador acrílico impermeabiliza e uniformiza as mais diversas superfícies 

de alvenaria devido ao seu poder selante e ótima aderência. É um fundo de cor branco fosco, 

diluível em água e de rápida secagem. Com grande poder de preenchimento e cobertura, 

deve ser aplicado em ambientes internos e externos. Após a aplicação do fundo selador a 

CONTRATADA deverá proceder a aplicação de massa látex PVA, em quantas demãos forem 

necessárias. 

A superfície deve receber um tratamento superficial, incluindo lixamento e estocagem.  

 

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX ACRÍLICA 

A aplicação de massa látex ACRÍLICA deverá ser executada em paredes internas, em 

duas demãos, após a completa secagem da massa única. A superfície a ser pintada deverá 

estar totalmente limpa, e deve receber um tratamento superficial, incluindo lixamento e 

estocagem. 

 

PINTURA LATEX ACRILICA 

A aplicação de tinta látex PVA deverá ser executada em paredes externas e internas, em 

tantas demãos quanto forem necessárias a um perfeito acabamento. Cada demão somente 

será aplicada quando a precedente estiver completamente seca. Igual cuidado deverá ser 

tomado entre uma demão de tinta e a massa, obedecendo-se um intervalo mínimo de 24 

horas após cada demão de massa. 

Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta deverá ser cuidadosamente limpa 

com escova e pano para remover todo pó, antes da aplicação da demão seguinte. 

Toda a superfície pintada deverá apresentar, quando concluída, uniformidade quanto à 

textura, tonalidade e brilho. Serão empregadas, exclusivamente, tintas já preparadas em 

fábrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta. Todas as áreas de forros 

deverão ser pintadas com a aplicação de tantas demãos quantas forem necessárias de tinta 

látex acrílico fosco, na cor branco neve para forros e tetos, dispensando massa corrida. 
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Todas as áreas de paredes internas deverão ser pintadas com a aplicação de tantas 

demãos quantas forem necessárias de tinta látex acrílico fosco, na cor areia. As alvenarias 

externas onde estiver especificada a aplicação de revestimento de argamassa deverão ser 

pintadas com a aplicação de tantas demãos quantas forem necessárias de tinta látex acrílico 

fosco, sobre massa acrílica. 

Execução: 

• A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão 

ou mofo e ferrugem. Deve receber uma demão primária de fundo de acordo com o material 

a ser pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas. 

• Nos casos em que for especificado, aplicar a massa acrílica (massa corrida). 

• A tinta deve ser diluída com água potável de acordo com recomendações dos 

fabricantes. 

• Após secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demãos com intervalo mínimo de 4 horas. 

• Quando o ambiente a ser pintado não estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e 

sacos plásticos para evitar danos com respingos. 

• Evitar pinturas em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes que podem 

transportar para a pintura poeira ou partículas suspensas no ar. 

• Não aplicar com temperaturas inferiores a 10ºC e umidade relativa do ar superior a 

90%. 

• A aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou revolver. 

 

Recebimento: 

• A superfície pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa 

cobertura, sem pontos de descoloração. A fiscalização pode, a seu critério solicitar a 

execução de 3º demão de pintura, caso não considere suficiente a cobertura depois da 2º 

demão. 

 

DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRILICA PARA PISO ESPORTIVO 

Sobre o piso da quadra coberta poliesportiva, deverá ser feita a demarcação de 

faixas com tinta acrílica para piso esportivo. 
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INSTALAÇÕES PREDIAIS 

A CONTRATADA deverá verificar “in loco” todo e qualquer tipo de instalações, obras 

e serviços existentes e adjacentes, passagens de instalações existentes, alimentações 

despejos, locais de passagem das redes públicas, e de implantação das obras e serviços, e 

compará-las com os projetos existentes, para que seja possível realizar os Projetos 

Executivos de Instalações Elétricas e Hidrossanitárias. Nesses projetos executivos, devem 

constar os itens de materiais e serviços incluídos na planilha de orçamento, necessários à 

execução final de todas as instalações, obras e serviços descritos no objeto, em perfeito 

estado de funcionamento, inclusive a execução de todas as alimentações, derivações, 

interligações necessárias, assim como desvios, refazimentos, remanejamentos, demolições, 

etc., alterações e complementações dos projetos elaborados. 

Portanto, é de inteira responsabilidade da mesma toda a execução e fornecimento 

dos Projetos Executivos, assim como dos materiais, equipamentos e mão de obra 

necessários, à todas as instalações abaixo descritas, ou indicadas nos projetos elaborados. 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Considerações ao Projeto Executivo 

Os critérios a serem adotados na elaboração dos Projetos Executivos visam às 

soluções mais simples e econômicas dentro do que se recomenda a boa técnica, sem 

descuidar dos princípios de segurança e conforto dos usuários. Na elaboração do projeto e 

dimensionamento dos componentes, devem ser levadas em consideração todas as 

especificações dos equipamentos a serem instalados recomendados por Normas Técnicas, 

compatibilizadas com as necessidades dos usuários, no que tange à facilidade de manuseio 

dos mesmos. A Simbologia dos elementos de instalação elétrica deverá ser especificada em 

cada uma das pranchas que compõe o projeto como um todo. 

Normas Técnicas: 

• NBR 5410/2004, NR-10 (Norma Regulamentadora nº 10 do Ministério do 

Trabalho), 

•NBR-5419/93 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

• Demais normas pertinentes. 

 

Considerações gerais. 

Todas as instalações elétricas serão aparentes. A CONTRATADA deverá montar os 

suportes, acessórios, complementos e materiais necessários às instalações elétricas, 

conforme projeto fornecido, de modo a torná-las completas, sem falhas ou omissões que 
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venham a prejudicar o perfeito funcionamento dos conjuntos. Serão de fornecimento da 

CONTRATADA, quer constem ou não nos desenhos referentes a cada um dos serviços, os 

seguintes materiais: 

• Materiais para complementação de tubulações, etc., tais como: abraçadeiras, 

chumbadores, parafusos, porcas e arruelas, arames galvanizados para fiação e guias, 

material de vedação de roscas, graxa, talco, barras roscadas, parabolt, etc. 

• Materiais para complementação de fiação, tais como: conectores, terminais, fitas 

isolantes, massas isolantes e de vedação, materiais para emendas e derivações, etc. 

• Materiais para uso geral, tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigênio e acetileno, 

estopa, folhas de serra, cossinetes, brocas, ponteiros, etc. 

Todas as instalações, constantes do objeto, deverão ser executadas com esmero e 

bom acabamento com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente 

instalados em posição firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos 

pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa aparência. 

Todas as instalações deverão estar de acordo com os requisitos da ABNT, materiais 

aprovados pela ABNT, INMETRO e CONCESSIONARIA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

e deverão ser executadas de acordo com o desenho fornecido e padrões aprovados pela 

CONCESSIONARIA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA e demais concessionárias de 

serviço público. Todos os equipamentos e materiais danificados durante o manuseio ou 

montagem, deverão ser substituídos ou reparados as expensas da CONTRATADA e à 

satisfação da FISCALIZAÇÃO. As discrepâncias porventura existentes entre os projetos, os 

memoriais e as especificações deverão ser apresentadas antecipadamente à FISCALIZAÇÃO, 

antes de sua execução, para decisão. A FISCALIZAÇÃO ou seus prepostos poderão 

inspecionar e verificar qualquer trabalho de construção e montagem, a qualquer tempo e, 

para isso, deverão ter livre acesso ao local dos trabalhos. Deverão ser fornecidos todos os 

meios necessários a tais inspeções, bem como para a execução de ensaios e coleta de 

informações relacionadas com o serviço. 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS 

Observações: 

Buchas, arruelas, caps, adaptadores, cruzetas, reduções, niples, tês, joelhos, curvas, 

braçadeiras e outros acessórios, serão da linha e da mesma fabricação dos eletrodutos, e 

outros elementos que se completam, respectivamente. Demais marcas: Vide projeto e lista 

de material elétrico, se não contempladas no mesmo, deverão ser aprovadas pelo INMETRO, 

pelas normas da ABNT e da CONCESSIONARIA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA e ou 

demais normas citadas, e pela FISCALIZAÇÃO, e que atenda ao item OBSERVAÇÕES SOBRE 

MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS. 
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Tubulações, Eletrodutos: 

Eletrodutos aparentes ou sobre o forro, serão de aço galvanizado tipo pesado. 

Quando subterrâneos, serão de alta densidade e envelopados em concreto, instalados em 

profundidades recomendadas pelas normas pertinentes, conforme especificado nos projeto 

de elétrica. 

 

Montagem dos eletrodutos 

Os eletrodutos deverão correr paralelos ou perpendiculares às paredes e estruturas, 

ou conforme projetos. Toda tubulação elétrica deverá ter as pontas aparadas 

ortogonalmente e deverão ser retiradas todas as rebarbas. Toda a tubulação elétrica deverá 

estar limpa e seca, antes de serem instalados os condutores. A secagem interna será feita 

pela passagem sucessiva de bucha ou estopa, de sopro de ar comprimido. A CONTRATADA 

deverá deixar nas tubulações guias para passagens futura dos cabos em arame galvanizado 

12. Durante a construção e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de 

passagem, etc. deverão ser vedados com tampões e tampas adequadas. Estas proteções não 

deverão ser removidas antes da colocação da fiação. Os eletrodutos deverão ser unidos por 

meio de luvas. Os eletrodutos serão instalados de modo a constituir uma rede contínua de 

caixa a caixa, na qual os condutores possam ser enfiados e desenfiados, sem prejuízo para 

seu isolamento e sem ser preciso interferir na tubulação. 

Os eletrodutos subterrâneos deverão ser instalados em envelopes de concreto 

magro fck maior ou igual a 7 MPa. As linhas de eletrodutos subterrâneos deverão ter 

declividade mínima de 0,5% entre poços de inspeção, para assegurar a drenagem. 

A face superior dos envelopes de concreto deverá ficar no mínimo 600 mm abaixo 

do nível do solo, ou conforme determinado no projeto. Deverão ser seguidas todas as 

recomendações e cuidados necessários à montagem de tubulações descritas nos manuais 

de instalação dos fabricantes e normas da ABNT. 

 

Quadros de Distribuição: 

Serão metálicos, tendo em suas portas fecho tipo fenda, devendo apresentar a barra 

de neutro isolada e a de terra conectada à placa de montagem. O barramento dos mesmos 

deverá obedecer a NBR IEC 60439-1:2003. 

 

Fiação, Cabeamento e Condutores: 
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Bitolas indicadas nos diagramas dos quadros, sendo os circuitos alimentadores 

classe 0,6/1 kV, e os de interligação classe 750 V. O condutor Neutro deverá ser azul claro, 

e o condutor PE, verde ou verde/amarelo, obrigatoriamente. Todos os circuitos foram 

dimensionados de acordo com o que prescreve a NBR5410/2004, nos seguintes itens: 

5.1.2.2.4 – 5.3.3 – 5.3.5 – 6.2.5 – 6.2.6 – 6.2.7. 

 

Interruptores e Tomadas: 

As tomadas de energia seguirão o “NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE TOMADAS 

CONFORME A NORMA ABNT 14136/2001”, e os interruptores deverão atender todas as 

normas da ABNT, particularmente à NBR 6527:1998. 

 

Dispositivos de Manobra e Proteção: 

Os disjuntores de proteção dos circuitos secundários, serão de 1, 2 ou 3 polos, 

conforme diagrama dos quadros, e serão do tipo termomagnéticos, curva C, com capacidade 

de interrupção conforme NBR IEC 60898, NBR 5361 e NBR 8176. Não será admitido, em 

hipótese alguma, o uso de disjuntores de 1 polo para compor circuitos de 2 ou 3 polos. Os 

circuitos alimentadores a montante dos disjuntores principais de todos os quadros de 

distribuição, tiveram suas capacidades de curto-circuito dimensionadas em função da 

capacidade de ruptura do disjuntor em questão. 

 

Dispositivos de Proteção contra Corrente de Fuga (IDR): 

Conforme especifica a NBR 5410/2004 foi prevista proteção contra corrente de fuga 

a terra, através de dispositivo DR, com sensibilidade de 30mA nos quadros de disjuntores, 

conforme especificado no diagrama dos mesmos. 

 

Dispositivos de Proteção contra Surto (DPS): 

Conforme recomenda a Norma NBR 5410/2004, IEC 61643-1/1997 foi prevista a 

instalação de dispositivo de proteção contra surto, - Classe 1 no QDGBT, e Classe 2 em todos 

os quadros de distribuição. 

 

PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES 

Ao final da obra, deverá ser fornecida para a Fiscalização da Prefeitura Municipal, 

versão de todos os projetos executivos complementares elaborados e revisados, contendo 
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todas as adequações dos projetos existentes, modificações feitas (‘as-built’) e identificando 

novas medidas, modificações e encaminhamentos dos elementos construtivos, instalações, 

etc. 

LIMPEZA FINAL DA OBRA 

Os locais de obra deverão ser mantidos limpos, sem respingos de tinta, entulhos, etc. 

Ao término da obra, os locais deverão receber uma limpeza geral com o uso de jato d’água 

e produtos de limpeza. 

Devem ser limpos e cuidadosamente lavados, efetuando preliminarmente a 

varredura rigorosa de toda área, todos os elementos e espaços que forem necessários, como 

pisos, alvenarias, revestimentos, cimentados, soleiras e peitoris, empregando solução de 

ácido muriático em água, na proporção 1:6, e solução neutralizadora de amônia em água, na 

proporção 1:4. 

Deve-se executar a limpeza dos vidros com esponja e água, utilizando removedor, 

caso seja necessária a remoção de respingos de tinta. 

Deve-se tomar o devido cuidado de não danificar outras partes ou componentes 

(instalações elétricas, telefonias, etc.) da edificação, com remoção de todas as manchas e 

salpicos de argamassas e tintas, de todas as partes e componentes da edificação, dando-se 

especial atenção à limpeza de vidros, ferragens, esquadrias, luminárias e materiais de 

acabamento, e na remoção de detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superfícies 

das alvenarias, das ardósias, corrimão, pisos e de outros materiais. 

Ao final da obra, deverá ser feita a remoção de todos os materiais e equipamentos, 

assim como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e 

acessórios. 

 

 

Maracanã, 11 de Novembro de 2021. 
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P13
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P14

250 x 165 x 65
Sup X: 6Ø16c/30
Sup Y: 9Ø16c/30
Inf X: 6Ø16c/30
Inf Y: 9Ø16c/30

250 x 165 x 65
Sup X: 6Ø16c/30
Sup Y: 9Ø16c/30
Inf X: 6Ø16c/30
Inf Y: 9Ø16c/30

250 x 165 x 65
Sup X: 6Ø16c/30
Sup Y: 9Ø16c/30
Inf X: 6Ø16c/30
Inf Y: 9Ø16c/30

250 x 165 x 65
Sup X: 6Ø16c/30
Sup Y: 9Ø16c/30
Inf X: 6Ø16c/30
Inf Y: 9Ø16c/30

250 x 165 x 65
Sup X: 6Ø16c/30
Sup Y: 9Ø16c/30
Inf X: 6Ø16c/30
Inf Y: 9Ø16c/30

230 x 165 x 60
Sup X: 8Ø12.5c/20

Sup Y: 12Ø12.5c/20
Inf X: 8Ø12.5c/20

Inf Y: 12Ø12.5c/20

230 x 165 x 60
Sup X: 8Ø12.5c/20

Sup Y: 12Ø12.5c/20
Inf X: 8Ø12.5c/20

Inf Y: 12Ø12.5c/20

230 x 165 x 60
Sup X: 8Ø12.5c/20

Sup Y: 12Ø12.5c/20
Inf X: 8Ø12.5c/20

Inf Y: 12Ø12.5c/20

230 x 165 x 60
Sup X: 8Ø12.5c/20

Sup Y: 12Ø12.5c/20
Inf X: 8Ø12.5c/20

Inf Y: 12Ø12.5c/20

230 x 165 x 60
Sup X: 8Ø12.5c/20

Sup Y: 12Ø12.5c/20
Inf X: 8Ø12.5c/20

Inf Y: 12Ø12.5c/20

230 x 165 x 60
Sup X: 8Ø12.5c/20

Sup Y: 12Ø12.5c/20
Inf X: 8Ø12.5c/20

Inf Y: 12Ø12.5c/20

230 x 165 x 60
Sup X: 8Ø12.5c/20

Sup Y: 12Ø12.5c/20
Inf X: 8Ø12.5c/20

Inf Y: 12Ø12.5c/20

250 x 165 x 65
Sup X: 6Ø16c/30
Sup Y: 9Ø16c/30
Inf X: 6Ø16c/30
Inf Y: 9Ø16c/30

250 x 165 x 65
Sup X: 6Ø16c/30
Sup Y: 9Ø16c/30
Inf X: 6Ø16c/30
Inf Y: 9Ø16c/30
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8Ø10(30+59+94)

Arranques

nØxx(aa+bb+cc)

aa bb
cc

QUADRO DE ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO

Referências Dimensões (cm) Altura (cm) Armadura inf. X Armadura inf. Y Armadura sup. X Armadura sup. Y

P1, P3, P5, P7, P9, P11 e P13 250x165 65 6Ø16c/30 9Ø16c/30 6Ø16c/30 9Ø16c/30

P2, P4, P6, P8, P10, P12 e P14 230x165 60 8Ø12.5c/20 12Ø12.5c/20 8Ø12.5c/20 12Ø12.5c/20

Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P1=P3=P5=P7=P9
P11=P13

1 Ø16 6 245 245 1470 23.2
2 Ø16 9 18 158 18 194 1746 27.6
3 Ø16 6 245 245 1470 23.2
4 Ø16 9 18 158 18 194 1746 27.6
5 Ø10 8 30 153 183 1464 9.0
6 Ø5 3 182 182 546 0.9

121.7
851.9

1.0
7.0

Total+10%:
(x7):

P2=P4=P6=P8=P10
P12=P14

7 Ø12.5 8 225 225 1800 17.3
8 Ø12.5 12 160 160 1920 18.5
9 Ø12.5 8 225 225 1800 17.3

10 Ø12.5 12 14 159 14 187 2244 21.6
11 Ø10 8 30 149 179 1432 8.8
12 Ø5 3 182 182 546 0.9

91.9
643.3

1.0
7.0

Total+10%:
(x7):

Ø5: 0.0 14.0
Ø10: 137.2 0.0
Ø12.5: 575.4 0.0
Ø16: 782.6 0.0
Total: 1495.2 14.0

P1, P3, P5, P7, P9, P11 e P13
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Resumo Aço
Fundação

Detalhamento fundação

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 Ø10 202.7 137
Ø12.5 543.5 576
Ø16 450.2 782 1495

CA-60 Ø5 76.4 13 13
Total 1508
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250 x 165 x 65
Sup X: 6Ø16c/30
Sup Y: 9Ø16c/30
Inf X: 6Ø16c/30
Inf Y: 9Ø16c/30

250 x 165 x 65
Sup X: 6Ø16c/30
Sup Y: 9Ø16c/30
Inf X: 6Ø16c/30
Inf Y: 9Ø16c/30

250 x 165 x 65
Sup X: 6Ø16c/30
Sup Y: 9Ø16c/30
Inf X: 6Ø16c/30
Inf Y: 9Ø16c/30

250 x 165 x 65
Sup X: 6Ø16c/30
Sup Y: 9Ø16c/30
Inf X: 6Ø16c/30
Inf Y: 9Ø16c/30

250 x 165 x 65
Sup X: 6Ø16c/30
Sup Y: 9Ø16c/30
Inf X: 6Ø16c/30
Inf Y: 9Ø16c/30

230 x 165 x 60
Sup X: 8Ø12.5c/20

Sup Y: 12Ø12.5c/20
Inf X: 8Ø12.5c/20

Inf Y: 12Ø12.5c/20

230 x 165 x 60
Sup X: 8Ø12.5c/20

Sup Y: 12Ø12.5c/20
Inf X: 8Ø12.5c/20

Inf Y: 12Ø12.5c/20

230 x 165 x 60
Sup X: 8Ø12.5c/20

Sup Y: 12Ø12.5c/20
Inf X: 8Ø12.5c/20

Inf Y: 12Ø12.5c/20

230 x 165 x 60
Sup X: 8Ø12.5c/20

Sup Y: 12Ø12.5c/20
Inf X: 8Ø12.5c/20

Inf Y: 12Ø12.5c/20

230 x 165 x 60
Sup X: 8Ø12.5c/20

Sup Y: 12Ø12.5c/20
Inf X: 8Ø12.5c/20

Inf Y: 12Ø12.5c/20

230 x 165 x 60
Sup X: 8Ø12.5c/20

Sup Y: 12Ø12.5c/20
Inf X: 8Ø12.5c/20

Inf Y: 12Ø12.5c/20

230 x 165 x 60
Sup X: 8Ø12.5c/20

Sup Y: 12Ø12.5c/20
Inf X: 8Ø12.5c/20
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250 x 165 x 65
Sup X: 6Ø16c/30
Sup Y: 9Ø16c/30
Inf X: 6Ø16c/30
Inf Y: 9Ø16c/30

250 x 165 x 65
Sup X: 6Ø16c/30
Sup Y: 9Ø16c/30
Inf X: 6Ø16c/30
Inf Y: 9Ø16c/30
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QUADRO DE ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO

Referências Dimensões (cm) Altura (cm) Armadura inf. X Armadura inf. Y Armadura sup. X Armadura sup. Y

P1, P3, P5, P7, P9, P11 e P13 250x165 65 6Ø16c/30 9Ø16c/30 6Ø16c/30 9Ø16c/30

P2, P4, P6, P8, P10, P12 e P14 230x165 60 8Ø12.5c/20 12Ø12.5c/20 8Ø12.5c/20 12Ø12.5c/20

Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P1=P3=P5=P7=P9
P11=P13

1 Ø16 6 245 245 1470 23.2
2 Ø16 9 18 158 18 194 1746 27.6
3 Ø16 6 245 245 1470 23.2
4 Ø16 9 18 158 18 194 1746 27.6
5 Ø10 8 30 153 183 1464 9.0
6 Ø5 3 182 182 546 0.9

121.7
851.9

1.0
7.0

Total+10%:
(x7):

P2=P4=P6=P8=P10
P12=P14

7 Ø12.5 8 225 225 1800 17.3
8 Ø12.5 12 160 160 1920 18.5
9 Ø12.5 8 225 225 1800 17.3

10 Ø12.5 12 14 159 14 187 2244 21.6
11 Ø10 8 30 149 179 1432 8.8
12 Ø5 3 182 182 546 0.9

91.9
643.3

1.0
7.0

Total+10%:
(x7):

Ø5: 0.0 14.0
Ø10: 137.2 0.0
Ø12.5: 575.4 0.0
Ø16: 782.6 0.0
Total: 1495.2 14.0

P1, P3, P5, P7, P9, P11 e P13

6N1Ø16c/30  C=245

6N3Ø16c/30  C=245

125 125

P1, P3, P5, P7, P9, P11 e P13

189N2Ø16c/30  C=194

18
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P1, P3, P5, P7, P9, P11 e P13

Resumo Aço
Fundação

Detalhamento fundação

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 Ø10 202.7 137
Ø12.5 543.5 576
Ø16 450.2 782 1495

CA-60 Ø5 76.4 13 13
Total 1508

Total

P2, P4, P6, P8, P10, P12 e P14
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P2, P4, P6, P8, P10, P12 e P14

12N8Ø12.5c/20  C=160

14

12N10Ø12.5c/20  C=187

83 83

60

P2, P4, P6, P8, P10, P12 e P14

230

16
5

30

8X
1N

11
Ø

10
  C

=1
79

5

56

31

3N12Ø5  C=182

60

35

P2, P4, P6, P8, P10, P12 e P14

(60x35)

(60x35)

(60x35)

(60x35)

(60x35)

(60x35)

(60x35) (60x35)

(60x35)

(60x35)

(60x35)

(60x35)

(60x35)

(60x35)

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

5.
76

5.
66

5.
66

5.
66

5.
66

5.
6

B1 B2

20.04

1.25

0.
83

1.15

0.
83

1.25

0.
83

1.15

0.
83

1.25

0.
83

1.15

0.
83

1.25

0.
83

1.15

0.
83

1.25

0.
83

1.15

0.
83

1.25

0.
83

1.15

0.
83

1.25

0.
83

1.15

0.
83

250 x 165 x 65

250 x 165 x 65

250 x 165 x 65

250 x 165 x 65

250 x 165 x 65

230 x 165 x 60

230 x 165 x 60

230 x 165 x 60

230 x 165 x 60

230 x 165 x 60

230 x 165 x 60

230 x 165 x 60

250 x 165 x 65

250 x 165 x 65

OBJETO:

AUTOR/ASSINATURA:

DATA:

ESCALA:

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ

PRANCHA:

02/03
INDICADA

NOV/2021

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DE ALGODOAL

PROJETO:

ESTRUTURAL



Elemento Pos. Diam. Q. Esquema
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P1=P3=P5=P7=P9
P11=P13

1 Ø12.5 4 147

28

175 700 6.7

2 Ø12.5 2 146

24

170 340 3.3

3 Ø10 2 148

23

170 340 2.1

4 Ø5 12
56

315 183 2196 3.4

5 Ø5 12
31

5
43 516 0.8

6 Ø5 12
56

5
68 816 1.3

7 Ø10 6 30 155
185 1110 6.8

8 Ø10 2 30 135
165 330 2.0

9 Ø5 3
53

285 173 519 0.8

23.0
161.0

6.9
48.3

Total+10%:
(x7):

P2=P4=P6=P8=P10
P12=P14

1 Ø12.5 4 147

28

175 700 6.7

2 Ø12.5 2 146

24

170 340 3.3

3 Ø10 2 148

23

170 340 2.1

4 Ø5 12
56

315 183 2196 3.4

5 Ø5 12
31

5
43 516 0.8

6 Ø5 12
56

5
68 816 1.3

7 Ø10 6 30 150
180 1080 6.7

8 Ø10 2 30 135
165 330 2.0

9 Ø5 3
53

285 173 519 0.8

22.9
160.3

6.9
48.3

Total+10%:
(x7):

Ø5: 0.0 96.6
Ø10: 167.3 0.0
Ø12.5: 154.0 0.0
Total: 321.3 96.6

P1=P3=P5=P7=P9=P11=P13

Fundação

terreo

A A

B B

2N8

6N7

2N3

4N1

2N2

A A

B B

Vista XX

-1.200

+0.300

6N7

4N1
2N2 2N3

2N8

Vista YY

N
4+

N
5+

N
6 

c/
12

12
Ø

5
5

14
7

28

4N
1Ø

12
.5

 C
=1

75

14
6

24

2N
2Ø

12
.5

 C
=1

70

14
8

23

2N
3Ø

10
 C

=1
70

30

15
5

6N
7Ø

10
 C

=1
85

30

13
5

2N
8Ø

10
 C

=1
65

N8

N7
N7

60

35

6N7Ø10
2N8Ø10

Corte A-A

53

28

5

N9Ø5c/14 C=173

N1 N7

N3 N8

N7 N1

N7

N2

60

35

6N7Ø10
2N8Ø10

4N1Ø12.5

2N2Ø12.5

2N3Ø10

Corte B-B

56

31

5

N4Ø5c/12 C=183

31

5

N5Ø5c/12 C=43

56

5

N6Ø5c/12 C=68

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

x 7
(cm)

1 Ø12.5 4 175 700 4900
2 Ø12.5 2 170 340 2380
3 Ø10 2 170 340 2380
4 Ø5 12 183 2196 15372
5 Ø5 12 43 516 3612
6 Ø5 12 68 816 5712
7 Ø10 6 185 1110 7770
8 Ø10 2 165 330 2310
9 Ø5 3 173 519 3633

Aço: CA-50 e CA-60 (135.9 kg). Taxa: 56.04 kg/m3 Planta: terreo
Concreto: C25, em geral (2.21 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Escala 1:20
Fôrmas: 2.85 m2 Cobrimento: 2 cm

Planta: terreo
Concreto: C25, em geral
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

P2=P4=P6=P8=P10=P12=P14

Fundação

terreo

A A

B B

2N8

6N7

2N3

4N1

2N2

A A

B B

Vista XX

-1.200

+0.300

6N7

4N1
2N2 2N3

2N8

Vista YY

N
4+

N
5+

N
6 

c/
12

12
Ø

5
5

14
7

28

4N
1Ø

12
.5

 C
=1

75

14
6

24

2N
2Ø

12
.5

 C
=1

70

14
8

23

2N
3Ø

10
 C

=1
70

30

15
0

6N
7Ø

10
 C

=1
80

30

13
5

2N
8Ø

10
 C

=1
65

N8

N7
N7

60

35

6N7Ø10
2N8Ø10

Corte A-A

53

28

5

N9Ø5c/13 C=173

N1 N7

N3 N8

N7 N1

N7

N2

60

35

6N7Ø10
2N8Ø10

4N1Ø12.5

2N2Ø12.5

2N3Ø10

Corte B-B

56

31

5

N4Ø5c/12 C=183

31

5

N5Ø5c/12 C=43

56

5

N6Ø5c/12 C=68

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

x 7
(cm)

1 Ø12.5 4 175 700 4900
2 Ø12.5 2 170 340 2380
3 Ø10 2 170 340 2380
4 Ø5 12 183 2196 15372
5 Ø5 12 43 516 3612
6 Ø5 12 68 816 5712
7 Ø10 6 180 1080 7560
8 Ø10 2 165 330 2310
9 Ø5 3 173 519 3633

Aço: CA-50 e CA-60 (135.9 kg). Taxa: 56.04 kg/m3 Planta: terreo
Concreto: C25, em geral (2.21 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Escala 1:20
Fôrmas: 2.85 m2 Cobrimento: 2 cm

Resumo Aço
Pilares

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 Ø10 247.1 167
Ø12.5 145.6 154 321

CA-60 Ø5 566.6 98 98
Total 419

Total

OBJETO:

AUTOR/ASSINATURA:

DATA:

ESCALA:

PRANCHA:

03/03
INDICADA

NOV/2021
PROJETO:

ESTRUTURAL

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DE ALGODOAL
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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO 
 
 
 
O Município de MARACANÃ, através da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ, neste ato 
denominado CONTRATANTE, localizado na AV. MAGALHÃES BARATA, 21, inscrito no CNPJ (MF) 
sob o nº 04.880.258/0001-80, representado pelo(a) Sr.(a) , 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 
2/2021-001 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e 
CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as 
Cláusulas que se seguem: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
 1. O presente Contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada em obras e 
serviços de engenharia para recuperação e ampliação de vicinais no município de Maracanã/Pa  
 
 
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 2/2021-001, 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. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL 
 
 1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização da TOMADA DE PREÇOS  nº  
2/2022-001. 
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 2. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no 
processo licitatório nº  2/2021-001, 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 10 de 
Novembro de 2021, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e 
incluir o último. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 
 
 1. Caberá à CONTRATANTE: 
 
  1.1 - permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da prestação 
dos serviços de reforma e adequação; 
 
  1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
preposto ou responsável técnico da CONTRATADA; 
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  1.3 - acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços de reforma e adequação, por 
intermédio da Comissão para tanto formalmente designada; 
 
  1.4 - autorizar quaisquer serviços pertinentes ao objeto deste contrato, decorrentes de 
imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido e 
aprovado pelo Município de MARACANÃ, 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 2/2022-001; 
 
  1.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações 
constantes dos Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 2/2022-002; 
 
  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 2/2022-002: 
 
  1.1 - ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 
decorrentes da execução dos serviços objeto deste contrato, tais  como: 
 
   a) salários; 
   b) seguros de acidente; 
   c) taxas, impostos e contribuições; 
   d) indenizações; 
   e) vales-refeição; 
   f) vales-transporte; e 
   g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 
 
  1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, 
porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 
 
  1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo 
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às 
normas disciplinares da CONTRATANTE; 
 
  1.4 - responder pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da reforma e adequação, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 
CONTRATANTE; 
 
  1.5 - responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de 
propriedade da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados 
durante a execução ddos serviços; 
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  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 2/2022-002; 
 
  1.18 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, 
materiais e serviços pela CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 
 
  1.19 - responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços 
contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal executados; 
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  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 
2/2022-002, 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 2/2022-001. 
 
 2. Caberá, ainda, à CONTRATADA, como parte de suas obrigações: 
 
  2.1 - efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia - CREA; 
 
  2.2 - indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos; 
 
  2.3 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; 
e 
 
  2.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do 
Trabalho. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
 
 1. À CONTRATADA caberá, ainda: 
 
  1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, 
vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 
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  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 2/2022-001. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
 1. Durante o período de vigência deste Contrato, a execução dos serviços de reforma e 
adequação serão acompanhados e fiscalizados por Comissão da CONTRATANTE, para tanto 
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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 
 
 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. 
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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 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 correnteou 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 2/2022-001, menos o BDI contratual; e 
 
   1.3.2- o BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos 
serviços relativos à mão-de-obra e respectivo BDI, serão pagos após a efetiva e completa aplicação 
dos materiais e instalação dos equipamentos. 
 
  1.4 - as notas fiscais/faturas deverão ser emitidas e entregues pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE, para fins de liquidação e pagamento, até o dia 22 de cada mês, de forma a garantir 
o recolhimento das importâncias retidas relativas à contribuição previdenciária no prazo estabelecido 
na alínea "b", inciso I, artigo 30, da Lei nº 8.212/91. 
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   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 
     --------          ------- 
       365               365 
 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
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  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. 
 
 2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
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  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. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
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 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 2/2022-001, 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  2/2022-001, cuja 
realização decorre da autorização da CONTRATANTE, constante do processo licitatório n.º 2/2022-
001, 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 
administrativamente, serão processadas na Comarca do Município de MARACANÃ, com exclusão de 
qualquer outro,  por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso I, alínea 
"d" da Constituição Federal. 
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 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. 
 
 

 MARACANÃ - PA, em ___ de ______________ de ____ 
 
 

          ______________________           ____________________  
             CONTRATANTE                     CONTRATADA(O) 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1. ___________________________ 
 
 
2. ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-21 (N DES.) REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DE 22,47% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

446.410,47 

1. SINAPI QUADRA COBERTA - -                       -   BDI 1 - 446.410,47 RA

1.1. Composição 021 SERVIÇOS PRELIMINARES - -                       -   BDI 1 - 15.919,11 RA

1.1.0.1. Composição 003 LOCAÇÃO DE OBRA M2 680,00                   5,41 BDI 1 6,63 4.508,40 RA

1.1.0.2. Composição 021 PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO M2 6,00               360,29 BDI 1 441,25 2.647,50 RA

1.1.0.3. SINAPI 93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
M2 9,00               795,04 BDI 1 973,69 8.763,21 RA

1.2. SINAPI MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - -                       -   BDI 1 - 4.416,09 RA

1.2.0.1. SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, 

COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017
M3 79,70                 33,31 BDI 1 40,79 3.250,96 RA

1.2.0.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 23,91                 39,79 BDI 1 48,73 1.165,13 RA

1.3. SINAPI FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - -                       -   BDI 1 - 55.820,26 RA

1.3.0.1. SINAPI 92429

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 39,90                 57,40 BDI 1 70,30 2.804,97 RA

1.3.0.2. SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 109,90                 17,16 BDI 1 21,02 2.310,10 RA

1.3.0.3. Composição 023
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
KG 88,20                 13,67 BDI 1 16,74 1.476,47 RA

1.3.0.4. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 152,10                 12,72 BDI 1 15,58 2.369,72 RA

1.3.0.5. SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 657,00                 10,71 BDI 1 13,12 8.619,84 RA

1.3.0.6. SINAPI 96548
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 703,80                 10,12 BDI 1 12,39 8.720,08 RA

1.3.0.7. Composição 004
CONCRETO USINADO BOMBEADO DE 25MPA (INCL. LAÇAMENTO E 

ADENSAMENTO)
M3 39,19               615,03 BDI 1 753,23 29.519,08 RA

1.4. SINAPI ESTRUTURA METÁLICA - -                       -   BDI 1 - 194.376,23 RA

1.4.0.1. Composição 030 ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m M2 726,45               210,86 BDI 1 258,24 187.598,45 RA

1.4.0.2. SINAPI 100723

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 726,45                   7,62 BDI 1 9,33 6.777,78 RA

1.5. SINAPI COBERTURA METÁLICA - -                       -   BDI 1 - 95.727,20 RA

1.5.0.1. SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 824,95                 94,75 BDI 1 116,04 95.727,20 RA

1.6. SINAPI ENCAMISAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA - - BDI 1 - 4.658,37 RA

1.6.0.1. SINAPI 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 4,62               423,96 BDI 1 519,22 2.398,80 RA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DE ALGODOAL

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA ALGODOAL
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1.6.0.2. SINAPI 92439

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 47,60                 38,76 BDI 1 47,47 2.259,57 RA

1.7. SINAPI ALVENARIA - - BDI 1 - 1.625,65 RA

1.7.0.1. SINAPI 87489

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 5,00                 53,69 BDI 1 65,75 328,75 RA

1.7.0.2. SINAPI 90408

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_03/2015

M2 30,00                 31,51 BDI 1 38,59 1.157,70 RA

1.7.0.3. SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 30,00                   3,79 BDI 1 4,64 139,20 RA

1.8. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 5.880,37 RA

1.8.0.1. SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 13,60               100,01 BDI 1 122,48 1.665,73 RA

1.8.0.2. SINAPI 101749
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 68,00                 50,61 BDI 1 61,98 4.214,64 RA

1.9. SINAPI PINTURA - -                       -   BDI 1 - 19.430,13 RA

1.9.0.1. SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 680,00                 15,93 BDI 1 19,51 13.266,80 RA

1.9.0.2. SINAPI 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 244,80                   7,55 BDI 1 9,25 2.264,40 RA

1.9.0.3. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 237,60                 13,12 BDI 1 16,07 3.818,23 RA

1.9.0.4. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 30,00                   2,20 BDI 1 2,69 80,70 RA

1.10. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                       -   BDI 1 - 21.318,40 RA

1.10.1. SINAPI MEDIÇÃO - -                       -   BDI 1 - 1.864,80 RA

1.10.1.1. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00                 21,76 BDI 1 26,65 26,65 RA

1.10.1.2. SINAPI 97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00               160,28 BDI 1 196,29 196,29 RA

1.10.1.3. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 1,00                 87,05 BDI 1 106,61 106,61 RA

1.10.1.4. Composição 006 CAIXA POLIFÁSICA PADRÃO CELPA UN 1,00               165,59 BDI 1 202,80 202,80 RA

1.10.1.5. Composição 022 PONTO DE SOLDA EXOTÉRMICA PT 1,00                 34,16 BDI 1 41,84 41,84 RA
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1.10.1.6. Composição 015
POSTE AUXILIAR P/ ENTRADA ENERGIA, EM FERRO GALVANIZADO D=3" 

E H=7,0M, COM 04 ISOLADORES
UN 1,00            1.053,82 BDI 1 1.290,61 1.290,61 RA

1.10.2. SINAPI ELETRODUTOS - -                       -   BDI 1 - 50,00 RA

1.10.2.1. SINAPI 91844

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,28                   5,35 BDI 1 6,55 8,38 RA

1.10.2.2. SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,58                   7,32 BDI 1 8,96 14,16 RA

1.10.2.3. SINAPI 91860

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,26                 11,25 BDI 1 13,78 17,36 RA

1.10.2.4. SINAPI 91850

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,87                   9,48 BDI 1 11,61 10,10 RA

1.10.3. SINAPI CABOS - -                       -   BDI 1 - 3.753,71 RA

1.10.3.1. Composição 016 CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HALOGENADO, 4,0MM2 - 450/750/70° M 300,85                   9,37 BDI 1 11,48 3.453,76 RA

1.10.3.2. Composição 017 CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HALOGENADO, 10,0MM2 - 0,6/1KV/90° M 14,97                 14,59 BDI 1 17,87 267,51 RA

1.10.3.3. Composição 020 CABO DE COBRE NÚ 10MM2 M 2,27                 11,67 BDI 1 14,29 32,44 RA

1.10.4. SINAPI QUADROS E DISJUNTORES - -                       -   BDI 1 - 1.257,80 RA

1.10.4.1. SINAPI 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00               488,79 BDI 1 598,62 598,62 RA

1.10.4.2. SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                 48,69 BDI 1 59,63 119,26 RA

1.10.4.3. SINAPI 93665
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                 56,33 BDI 1 68,99 68,99 RA

1.10.4.4. Composição 019
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00                 83,89 BDI 1 102,74 102,74 RA

1.10.4.5. Composição 007 SUPRESSOR CONTRA SURTO CLAMPER 45KA UN 3,00               100,21 BDI 1 122,73 368,19 RA

1.10.5. SINAPI ATERRAMENTO - -                       -   BDI 1 - 1.584,06 RA

1.10.5.1. Composição 008 CABO DE COBRE NÚ 50MM2 M 15,36                 56,28 BDI 1 68,93 1.058,76 RA

1.10.5.2. Composição 022 PONTO DE SOLDA EXOTÉRMICA PT 3,00                 34,16 BDI 1 41,84 125,52 RA

1.10.5.3. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 3,00                 87,05 BDI 1 106,61 319,83 RA

1.10.5.4. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 3,00                 21,76 BDI 1 26,65 79,95 RA

1.10.6. SINAPI LUMINÁRIAS - -                       -   BDI 1 - 10.531,98 RA

1.10.6.1. Composição 018
REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, 

AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - VER 01
UN 18,00               477,76 BDI 1 585,11 10.531,98 RA

1.10.7. SINAPI CONDULETES - -                       -   BDI 1 - 2.276,05 RA
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1.10.7.1. SINAPI 95787

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 2,00                 25,66 BDI 1 31,43 62,86 RA

1.10.7.2. Composição 009 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LL 3/4" UN 1,00                 14,82 BDI 1 18,15 18,15 RA

1.10.7.3. SINAPI 95795

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 5,00                 29,60 BDI 1 36,25 181,25 RA

1.10.7.4. SINAPI 95749

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 5,40                 22,61 BDI 1 27,69 149,53 RA

1.10.7.5. SINAPI 95745

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 79,50                 17,40 BDI 1 21,31 1.694,15 RA

1.10.7.6. SINAPI 95753

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM 

(3/4  ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 21,00                   5,75 BDI 1 7,04 147,84 RA

1.10.7.7. SINAPI 95811

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 

DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016

UN 1,00                 14,10 BDI 1 17,27 17,27 RA

1.10.7.8. Composição 010 UNIDUT MÚLTIPLO DN 3/4" UN 1,00                   4,08 BDI 1 5,00 5,00 RA

1.11. SINAPI PROTEÇÃO - -                       -   BDI 1 - 15.571,44 RA

1.11.0.1. COMPOSIÇÃO 025 TELA DE NYLON M2 648,00                 19,62 BDI 1 24,03 15.571,44 RA

1.12. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - -                       -   BDI 1 - 11.667,22 RA

1.12.0.1. SINAPI-I 25398

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM 

TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", 

PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE 

POLIETILENO FIO 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    1,00            5.018,06 BDI 1 6.145,62 6.145,62 RA

1.12.0.2. Composição 027 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA M2 680,00                   6,63 BDI 1 8,12 5.521,60 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Local Responsável Técnico

Nome: STEIFFER SALENO MONTEIRO DE SOUSA

CREA/CAU: 1519610394

Data ART/RRT: 0

quinta-feira, 11 de novembro de 2021

MARACANÃ/PA
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,00%

SG 0,80%

R 0,97%

DF 0,59%

L 6,16%

CP 3,65%

ISS 5,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 22,47%

BDI DES 22,47%

Observações:

Data

Nome: STEIFFER SALENO MONTEIRO DE SOUSA

CREA/CAU: 1519610394

ART/RRT: 0

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA ALGODOAL / REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DE ALGODOAL

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva 

alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

MARACANÃ/PA quinta-feira, 11 de novembro de 2021

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. QUADRA COBERTA  446.410,47 % Período: 4,56% 12,50% 43,54% 22,85% 10,45% 6,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  15.919,11 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  4.416,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO  55.820,26 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ESTRUTURA METÁLICA  194.376,23 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. COBERTURA METÁLICA  95.727,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ENCAMISAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA 4.658,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ALVENARIA  1.625,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PAVIMENTAÇÃO  5.880,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PINTURA  19.430,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  21.318,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. PROTEÇÃO  15.571,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. SERVIÇOS FINAIS  11.667,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 4,56% 12,50% 43,54% 22,85% 10,45% 6,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 15.487,29 42.512,71 148.036,94 77.691,74 35.512,57 20.744,96 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 4.847,91 13.307,55 46.339,29 24.319,48 11.116,33 6.493,70 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 20.335,20 55.820,26 194.376,23 102.011,22 46.628,90 27.238,66 - - - - - - 

%: 4,56% 17,06% 60,60% 83,45% 93,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 15.487,29 58.000,00 206.036,94 283.728,68 319.241,25 339.986,21 339.986,21 339.986,21 339.986,21 339.986,21 339.986,21 339.986,21 

Acumulado: Contrapartida: 4.847,91 18.155,46 64.494,75 88.814,23 99.930,56 106.424,26 106.424,26 106.424,26 106.424,26 106.424,26 106.424,26 106.424,26 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 20.335,20 76.155,46 270.531,69 372.542,91 419.171,81 446.410,47 446.410,47 446.410,47 446.410,47 446.410,47 446.410,47 446.410,47 

Local Responsável Técnico

Nome: STEIFFER SALENO MONTEIRO DE SOUSA

CREA/CAU: 1519610394
Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 446.410,47

Item Descrição

quinta-feira, 11 de novembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DE ALGODOAL
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ANEXO VII (a) 
MODELO DE DECLARAÇÕES 

(Apresentação Obrigatória) 
 
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS N° XXX/2022 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ 
Comissão Permanente de Licitação 
 
CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
A empresa, CNPJ n°, com sede à ,neste ato representada pelo(s)Senhor (s)(Diretor ou Sócio),
 RG n°, CPF n°, nacionalidade, estado civil, profissão ,endereço  através do presente 
credenciamos o(a) senhor(a) , RG N°, CPF n°, a quem conferimos amplos poderes para junto à 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ, praticar os atos necessários com relação à licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS N° XXX/2022, outorgando-lhe entre outros poderes, o direito de 
renunciar ou interpor recursos. 
 
 
(Local),de de 2021. 
 
 
 
 
 
Assinatura do representante legal da empresa Cargo e Carimbo 
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ANEXO VII (b) 
MODELO DE DECLARAÇÕES 

(Apresentação Obrigatória) 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ 
Comissão Permanente de Licitação 
Prezados Senhores, 
 
 
Pelo presente, declaramos, para podermos usufruir das prerrogativas legais, sob as penas da lei, que 
esta empresa é uma microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, que 
não há nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4°, do artigo 3°, da Lei Complementar n° 
123/06, e que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação exigidos neste Edital. 
 
 
(Local),de de 2022. 
 
 
 
 
Assinatura do representante legal da empresa Cargo e Carimbo 
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ANEXO VII (c) 
MODELO DE DECLARAÇÕES 

(Apresentação Obrigatória) 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 

 
Declaro, sob as penas da lei, para fins de habilitação na TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021, em 
cumprimento à exigência contida no Artigo 32, parágrafo 2° da Lei Federal de Licitações e Contratos 
n°. 8.666/93, que a Empresa, da qual sou   (citar se é representante legal ou procurador), não 
apresenta fato superveniente impeditivo à sua habilitação. 
 
 
 
(Local),de de 2021. 
 
 
 
 
Assinatura do representante legal da empresa Cargo e Carimbo 
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ANEXO VII (d) 

MODELO DE DECLARAÇÕES 
(Apresentação Obrigatória) 

DECLARAÇÃO “SE” POSSUI DE 2% a 5% DE EMPREGADOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
FÍSICA OU BENEFICIÁRIOS REABILITADOS 

 
 
 

TOMADA DE PREÇOS N° XXX/2021 
A empresa, inscrita no CNPJ:XX.XXX.XXX/0001-XX, por intermédio de seu representante legal Sr., 
portador da Carteira de Identidade n°  e inscrito no CPF n° , DECLARA para os devidos fins, que(possui 
ou não possui), em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 2% (dois por cento) a 5% 
(cinco por cento) de pessoas portadoras de deficiência ou beneficiários reabilitados, na forma do art. 
93 da Lei Federal n° 8.213/1991. 
 
(Local),de de 2021. 
 
 
 
 
Assinatura do representante legal da empresa Cargo e Carimbo 
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ANEXO VII (e) 
MODELO DE DECLARAÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
 
 

Declaramos, sob as penas da Lei, que o(s) Engenheiro(s), , CREA n° , devidamente credenciado(s) 
pela empresa , visitou(ram) o local da execução dos serviços, tomando conhecimento de todas as 
informações necessárias à elaboração de nossa proposta de preços. 
(Local),de de 2021. 
Assinatura do representante da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ 
 
(Local),de de 2021. 
 
 
 
 
Assinatura do representante legal da empresa Cargo e Carimbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Responsável Técnico da Proponente 
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ANEXO VII (f) 
MODELO DE DECLARAÇÕES 

(Apresentação Obrigatória) 
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 
 
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 
 
xxx,inscrita no CNPJ n°  , por intermédio de seu representante legal, Sr(a), portador(a) da Carteira 
de Identidade n°   e do CPF n° DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei n° 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 ( ). 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
(Local),de de 2022. 
 
 
 
 
Assinatura do representante legal da empresa Cargo e Carimbo 
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ANEXO VII (g) 
MODELO DE DECLARAÇÕES 

(Apresentação Obrigatória) 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA COM O EDITAL 

 
Declaro que estou ciente e concordo com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem 
como, de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação, referente ao TOMADA DE PREÇOS N° 
001/2022. 
NOME DA EMPRESA: 
CNPJ: XX.XXX.XXX/0001-XX 
 
(Local),de de 2022. 
 
 
 
 
Assinatura do representante legal da empresa Cargo e Carimbo 
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ANEXO VII (h) 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA 
 
 

(Nome) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, responsável legal da empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
CNPJ n° XXXXXXXXXXXXXXX, Endereço XXXXXXXXXXXXXXXXX, Fone XXXXXXXXXX, E-mail 
XXXXXXXXXXXXX, declara que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação 
dos serviços constantes do objeto do TOMADA DE PREÇOS N° XXX/2021, e que o quadro técnico da 
empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram 
informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, 
responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo 
licitatório, em nome da empresa que represento. 
 
(Local),de de 2022. 
 
 
 
 
Assinatura do representante legal da empresa Cargo e Carimbo 
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ANEXO VIII 
MODELO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ 
Comissão Permanente de Licitação 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° XXX/2021 
PROPOSTA DE PREÇOS 
Atendendo ao Aviso de Licitação, apresentamos nossa proposta de preços para execução dos 
serviços, objeto da licitação em referência ao. 
A PROPOSTA DE PREÇOS define as condições técnicas e comerciais para a execução dos serviços 
na cidade de MARACANÃ - PA, e se encontra devidamente assinada pelo(s) representante(s) legal(is) 
desta empresa. 
Declaramos expressamente que: 
a) Executaremos os serviços pelo valor total de R$   (valor por extenso), conforme 
planilha anexa, tomando por base o mês de (mês de referência dos preços); 
b) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições desta licitação, 
expressas no Edital e seus anexos; 
c) Temos pleno conhecimento do local onde serão executados os serviços objeto desta licitação, 
para o fiel cumprimento das condições de garantia que oferecemos; 
d) Serão de nossa responsabilidade todos os custos relativos à execução do objeto desta licitação, 
inclusive as obrigações e encargos trabalhistas com o pessoal; 
e) Manteremos válidas e imutáveis todas as condições desta proposta pelo prazo mínimo de 60 
(sessenta) dias, contados da data de sua apresentação; 
f) Comprometemo-nos a não transferir e nem negociar os créditos decorrentes do Contrato; 
 
 
(Local),de de 2021. 
 
 
 
 
Assinatura do representante legal da empresa Cargo e Carimbo 

 
 
 
 




