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PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO 

Comissão Permanente de Licitação 

 

AV. ALACID NUNES Nº 79 - CENTRO 

 EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-002 - PMAF 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 179 /2022 - PMAF 
 
 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 
 
O Município de ABEL FIGUEIREDO, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO, torna 

público, para conhecimento de quantos possam se interessar, que, em obediência ao que preceitua as 

normas gerais da Lei Federal 8.666/93 e demais normas complementares, fará realizar licitação, na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-002-PMAF tipo menor preço global, de acordo com as 

disposições deste instrumento.  

 

A presente licitação será regida por este edital, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, Lei 

Complementar nº 123/2006 e suas alterações, além das demais normas regulamentares, no que couberem, 

bem como, as cláusulas e condições especificadas neste instrumento convocatório e seus anexos.  

 

O Edital e seus anexos poderá ser obtido na página: www.abelfigueiredo.pa.gov.br, 

https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/geo-obras, no Setor de Licitações, em dia 

de expediente das 8:00:HS às 14:00HS, na AV. Alacid Nunes, 790 - Centro – Abel Figueiredo, até 03 dias 

uteis antes da data de abertura da licitação. 

 

Informações pelos telefones: (94) 992266487 ou pelo e-mail: cplabelfigueiredo2021@gmail.com 

 
RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA  
 
LOCAL: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PRÉDIO SEDE DA PMAF – AV.ALACID 

NUNES Nº 79 - CENTRO – ABEL FIGUEIREDO-PA. 

 
DIA: 06 /07/2022 
 
HORÁRIO:09:00 hs. ( horario de Brasilia) 
 

 
As empresas que assim desejarem poderão protocolar os Envelopes 01 e 02 junto ao Departamento 

de Protocolo da Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo, antes do horário marcado para a Abertura 

dos Envelopes de Documentação e Proposta.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  
 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA 
CÂMARA MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº 
125/2022-SEDOP, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIEDO E A SECRETARIA DE ESTADOS DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS – SEDOP. 

 
 



Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO 

Comissão Permanente de Licitação 

 

AV. ALACID NUNES Nº 79 - CENTRO 

 
1.2. São partes integrantes deste Edital, os seguintes anexos:  
 
ANEXO I - Credenciamento;  

ANEXO II - Modelo de procuração;  

ANEXO III - Modelo de declaração de visita técnica e/ou Conhecimento Técnico;  

ANEXO IV - Declaração do responsável técnico;  

ANEXO V - Declaração que não emprega menor;  

ANEXO VI - Modelo de apresentação da proposta;  

ANEXO VII - Declaração de elaboração independente de proposta;  

ANEXO VIII - Projetos;  

ANEXO IX - Planilha orçamentária;  

ANEXO X - Cronograma físico-financeiro;  

ANEXO XI - Especificação Técnica e Memorial Descritivo; 

ANEXO XII – Composição de BDI 

ANEXO XIII - Declaração de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 

ANEXO XIV - Declaração de Corpo Técnico; 

ANEXO XV - Minuta do Contrato Administrativo; 

 

1.3. Valor referencial da Obra: R$ 311.899,45 (trezentos e onze mil e oitocentos e noventa e nove reais e 
quarenta e cinco centavo). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA VISITA AOS LOCAIS DOS SERVIÇOS 
 

2.1. A licitante deverá visitar os locais onde serão executados os serviços, para se inteirarem de todos os 

aspectos referentes ao objeto.  
 
2.2. A visita técnica deverá ser realizada por profissional(is) responsável(is) técnico(s) (engenheiro ou 
arquiteto), representando a empresa interessada em participar desta licitação, quando será fornecida para os 
presentes, em modelo próprio, DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA anexo III, que obrigatoriamente fará 
parte da documentação de habilitação da Licitante e onde deverá constar o número do Registro do CREA do 
visitante.  
 

2.2.1. Esta visita, necessariamente, será acompanhada por técnico do órgão licitante, igualmente 
habilitado, na data estipulada neste Instrumento.  
 
2.3. A visita Técnica será realizada no dia 27/06/2022 as 09:00 hs. 
 
2.4. Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da licitante. 
 
2.5. Os licitantes que entenderem que a descrição detalhada do objeto, conforme consta nos anexos são 
suficiente para o adequado conhecimento das condições da execução da obra e para a elaboração de uma 
proposta fidedigna, terá que apresentar uma Declaração de Conhecimento que as descrições constantes 
nos anexos do edital foram suficientes para elaboração de sua proposta. 
 
Parágrafo Único: Assinada a Declaração da claúsula 2.5, não poderá alegar desconhecimento da obra. 
 
2.6. Os licitantes que desejarem realizar a visita técnica deverão comparecer no dia 27/06/2022 as 09:00hs 
na sede da PREFEITUTA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO, para o deslocamento ate o local da obra. 
 
2.7. A Declaração de Visita Técnica e/ou Declaração de Conhecimento, deverá ser incluso no envelope 01 - 
habilitação preliminar.  
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2.7.1. Os Licitantes quando da habilitação terão que apresentar obrigatoriamente, a Declaração de 

Visita Técnica e/ou Declarção de Conhecimento, como condição para habilitação.   
  

 
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
3.1. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:  
 
a) Poderão participar desta Licitação pessoas jurídicas de direito privado, observada a necessária 
qualificação, como seja, a pertinência mercantil com objeto desta Licitação, que estejam cadastradas.  
 
b) A participação no presente certame implica na aceitação plena e irrevogável de todos os termos, 
cláusulas e condições constantes deste edital e de seus anexos, bem como na observância dos preceitos 
legais e regulamentares em vigor e na responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do processo.  
 
3.2. SÃO VEDADAS A PARTICIPAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DA LICITAÇÃO:  
 
a) as pessoas jurídicas de que trata o artigo 9º da Lei nº 8.666/93;  
 
b) Pessoas jurídicas cujos dirigentes ou responsáveis técnicos sejam ou tenham sido ocupantes de cargo de 
direção, assessoramento superior, assistência intermediária, cargo efetivo ou emprego na PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO ou empresas a ela vinculadas, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias 
corridos anteriores à data da publicação do aviso desta licitação.  
 
c) Tiver sido declarada inidônea na administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob 
controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas;  
 
d) empresas com decretação de falência ou concordata, em processo de recuperação judicial ou 
extrajudicial;  
 
e) empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, 
deliberativo ou administrativo ou sócios, pertençam, ainda que parcialmente, de empresa do mesmo grupo, 
ou em mais de uma empresa, que esteja participando desta licitação;  
 
f) empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com objeto deste Edital;  
 
g) pessoa física ou jurídica que elaborou, isoladamente ou em consórcio, o projeto básico ou executivo 
correspondente;  
 
h) Que estiverem reunidas sob forma de consórcio.  
 
i). Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação empresa que tenha sócio ou empregado que 
seja servidor dos Poderes Executivo ou Legislativo, da Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo e unidades 
gestoras; e  
 
3.3 DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  
 
 3.3.1 Quando da participação das microempresas e empresas de pequeno porte deverão ser 
adotados os critérios estabelecidos nos Arts. 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, quais sejam:  
 
 3.3.2 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;  
 
 3.3.3 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
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vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização 
da documentação;  
 
 3.3.4 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 3.3.3 deste Edital, 
implicará decadência do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 
8.666/93, sendo facultado à Administração, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação;  
 
 3.3.5 Será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte;  
 
 3.3.6 Para efeito desta Licitação Tomada de Preços 2/2022-002-PMAF, de acordo com o § 1º, art. 
44 da Lei Complementar 123/2006, entende-se por empate, àquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada;  
 
 3.3.7 Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo o empate, 
proceder-se-á da seguinte forma:  
 
I- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 
objeto licitado;  
 
II- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do 
caput deste artigo, serão convocados as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 
1º e 2º do Art. 44 da Lei complementar 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito;  
 
III- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do Art. 44 da Lei complementar 123/2006, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique quem primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
 
 3.3.8- Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 3.3.7 deste Edital, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;  
 
3.4. Poderão participar desta Tomada de Preços 2/2022-002-PMAF, pessoas jurídicas que atuam no ramo 
de atividade compatível com o objeto licitado, na condição de Microempresas e Empresa de Pequeno Porte, 
para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, quando comprovada 
mediante apresentação de Declaração da Junta Comercial do estado da sede da proponente.  
 
a) O representante legal da empresa deverá ratificar não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4º 
do art. 3º da referida lei.  
 
b) A não entrega desta declaração indicará que optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei 
Complementar nº 123/2006.  
 
c) A Declaração em questão deverá ser juntada a documentação de habilitação no envelope 001 - 
habilitação preliminar, exigidos nesta licitação.  
 
3.5. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, 
cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos preceitos 
legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do processo. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA: DA DOCUMENTAÇÃO  
 
4.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em única via, sem emendas, rasuras ou 
sobrescritos.  
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Caso haja qualquer emenda, rasura ou sobrescrito, este fato deve ser declarado e assinado pelo 
representante legal do licitante. O órgão Licitante não será responsável pela integridade dos documentos de 
habilitação que desatendam o disposto nesta Cláusula.  
 
4.2. HABILITAÇÃO  
 
4.2.1 Documentação relativa à Capacidade Jurídica:  
 
a) Carteira de identidade e CPF dos sócios;  
 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;  
 
c)Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas suas alterações contratuais, ou última 
alteração consolidada registrada na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso 
de sociedade por ações, acompanhado de documentos da eleição de seus administradores, além da cópia 
do Estatuto em vigor, devidamente registrado;  
 
d) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício.  
 
4.2.2 Da Documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista:  
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;  
 
b) Prova de Inscrição do Cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, relativamente ao domicílio ou 
sede do proponente, devendo ser pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto em 
licitação.  
 
c) Certidão de Regularidade de Tributos Municipal da sede da proponente;  
 
d) Certidão de Regularidade da Fazenda Estadual de Natureza Tributária;  
 
e) Certidão de Regularidade Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União consolidada, com a 
Certidão de Regularidade de Débito (CND) expedida pelo INSS, vigente na data de abertura desta licitação;  
 
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto à Caixa 
Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;  
 
g) Prova de regularidade e inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, (http://www.tst.jus.br/certidao).  
 
h) Comprovante de ausência na relação do Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas-CEIS, 
mantido pela Controladoria Geral da União(http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?)  
 
I) Certidão Negativa do Cadastro Nacional de condenações cíveis por atos de improbidades administrativas 
e inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  
 
4.2.3 Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos, em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 14 (quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Lei nº. 9.854/99);  
 
4.2.4 Declaração sob as penalidades cabíveis a inexistência de fato impeditivo de habilitação, e que tem 
pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e plena concordância com as 
condições constantes no presente Edital e seus anexos;  
 
4.2.5 Declaração que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados.  
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4.2.6 Declaração que a empresa ___________________ , inscrita sob o CNPJ_______________, sediada 
à___________________________, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.  
 
4.2.7. Da Documentação relativa à Qualificação Técnica:  
 
a) Certidão de Registro e Quitação da Licitante e de seu responsável técnico junto ao Conselho Regional de 
Engenharia- CREA ou CAU, dentro do seu prazo de validade e com jurisdição sobre o domicílio da licitante;  
 
b) Declaração de responsabilidade técnica indicando o responsável técnico pela execução das obras 
(Modelo em anexo) até o seu recebimento definitivo pela Contratante, assinada pelo representante legal da 
Licitante e pelo responsável técnico indicado, apresentar Certidão de Registro e Quitação do CREA ou CAU.  
  
c) O responsável técnico indicado na declaração constante na alínea ‘b’ desta cláusula, somente poderá ser 
substituído após comunicação a contrante e firmado o aceite.  
 
d) É vedada, a indicação de um mesmo técnico como responsável por mais de uma Licitante.  
 
e) Demonstração de aptidão do Profissional Técnico para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características e quantidades com o objeto da licitação (capacidade técnico-operacional), mediante a 
apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove(m) experiência em serviços compatíveis em características e quantidades do objeto 
licitado, devidamente reconhecido em cartário quando for privado.  
 
f) Comprovação de vínculo empregatício entre o responsável técnico e a proponente poderá ser: 
 

f.1. Mediante registro em carteira de trabalho; 
 
f.2. Contrato de prestação de serviços entre o profissional e a proponente, com firma reconhecida em 

cartório de ambas as partes, e com prazo de vigência de no mínimo a vigência da obra a ser contratada.  
 
f.3. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da 

assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social; 
 
g) Declaração de que possui aparelhamento e pessoal técnico disponível para a realização das obras e 
serviços, objeto desta licitação.  
 
h) Licença Ambiental e/ou Declaração de Dispensa Ambiental; 
 
i) Alvará de Funcionamento; 
 
 
4.2.8. Da Documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira:  

 
4.2.8.1. A habilitação econômico-financeira far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:  
 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais 
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta devidamente registrado na junta comercial e 
acompanhado dos termos de abertura e encerramento: 
 

 a.1) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 
 

a.2) As empresas constituídas a menos de 01 ano deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou 
cópia do livro diário contendo o balanço de abertura;  
 

a.3) Na hipótese de ser o licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a licitante deverá 
apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial;  
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a.4) Para efeito de comprovação do registro e regularidade do Contador, deverá ser anexada à 

documentação de Qualificação Econômico-Financeira, Certidão de Regularidade Profissional expedida pelo 
Conselho Regional de Contabilidade – CRC.  
 

a.5) Quando se tratar de empresa com menos de 01 (um) ano de atividade, que ainda não tenha balanço 
final de exercício, deverão apresentar balanço de abertura e/ou demonstrações contábeis envolvendo seus 
direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua existência.  
 
b) Certidão Negativa de FALÊNCIA ou CONCORDATA, expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 
 

b.1) As certidões de falência ou concordata, sem prazo de validade, serão consideradas válidas aquelas 
emitidas até 90 dias antes da data de abertura dos documentos para habilitação. 
 
§ 1º. A comprovação dos documentos mencionados na clausula quarta, item 4.2 deverão ser concretizada, 
com a inclusão da Documentação, em envelope fechado (colado ou lacrado) subscrito: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-002-PMAF 
PROPONENTE: 
CNPJ DA PROPONENTE: 
ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO 
 
§ 2º. Todos os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas em cartório ou cópias 
acompanhadas dos originais para autenticação pela Comissão de Licitação durante a sessão pública. Não 
serão aceitas para autenticação, cópia de outra cópia autenticada, somente de documentos originais. 
 
a) Os documentos previstos neste edital poderão ser autenticados pela Comissão Permanente de 
Licitação a partir do original preferencialmente até as 13:00 do último dia útil que anteceder o dia 
marcado para abertura dos envelopes Documentação. 
 
  a.1) serão aceitas somente cópias legíveis; 
 
  a.2) não serão aceitos documentos que contenham rasuras que comprometam sua leitura 
e/ou interpretação ou aferição de datas e; 
 

a.3. Caso o licitante apresente apenas cópia simples e o original não estejam com o licitante, 
para que a CPL proceda a autenticação, este será considerado inabilitado. 
 
 
4.3. CREDENCIAMENTO  
 
4.3.1. Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante para se manifestar em nome da 

empresa, devidamente credenciado junto a Comissão Permanente de Licitação, por instrumento público 

(conforme modelo em Anexo) ou particular de procuração com firma reconhecida, exigindo 

concomitantemente, documento de identificação.  

 
4.3.2. Em sendo sócio proprietário, cotista ou diretor eleito em assembleia de acionistas deve apresentar 
qualquer documento que prove essa condição.  
 
4.3.3. Nenhuma pessoa física, ainda que regularmente credenciada, poderá representar mais de uma 
empresa.  
 
4.3.4. A ausência do representante legal ou a não apresentação do documento que o credencia não 
implicará a desclassificação do licitante, mas farão com que este fique sujeito às decisões tomadas pela CPL 
no decorrer dos trabalhos. 
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CLÁUSULA QUINTA: DAS PROPOSTAS  
 
5.1. As propostas deverão ser apresentadas em envelopes fechados (colado ou lacrado), subscrito:  
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO 
TOMADA DE PREÇOS nº 2/2022-002-PMAF  
PROPONENTE: 
CNPJ: 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS  
 
5.2. As propostas, sob pena de não serem consideradas, deverão ser apresentadas em envelopes fechados 
(colado ou lacrado), em única via, em papel timbrado do proponente, datada e rubricada, data e assinatura 
da pessoa credenciada ou sócio da empresa e do engenheiro responsável na página final, rubricada as 
demais páginas, sem rasuras, sem emendas, e deverão ser compostas de:  
 
a) Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo - Anexo), assinada, obrigatoriamente, pelo 
representante legal da licitante, com preços globais em Real (R$), para os serviços e prazo de validade da 
proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura;  
 
b) Composição detalhada de Preços Unitários para todos os serviços Constantes na Planilha de 
Quantidades e Preços (Modelo - Anexo);  
 
c) A composição unitária deverá apresentar os insumos previstos nas normas técnicas vigentes, atender as 
especificações técnicas deste edital, apresentar preços compatíveis com o mercado e expressar 
unitariamente cada item da Planilha de Quantidades e Preços.  
 
d) Cronograma Físico-Financeiro (Modelo - Anexo);  
 
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Modelo - Anexo);  
 
f) Planilhas de Quantitativos e Custos preenchidas e assinadas, pelo responsável técnico da empresa e pelo 
representante da licitante, identificados com número de registro do CREA/CAU (técnico) e CPF/RG 
(representante) e cargo dos mesmos, sob pena de desclassificação da Proposta, cujos itens, discriminações, 
unidades de medição e quantidades não poderão ser alterados pela licitante, exceto quando devidamente 
estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS;  
 
g) Composições analíticas das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos 
Sociais, incidentes para os serviços previstos na Planilha de Quantitativos e Custos, discriminando todas as 
parcelas que compõem. 
 
h) No preenchimento do Quadro de Detalhamento do BDI a licitante deverá considerar todos os impostos e 
taxas, conforme previsto na legislação vigente, assim como no Quadro de Encargos Sociais.  
 
i) Razão social, endereço completo e telefone da empresa proponente, CNPJ, agência e número da conta 
bancária; nome, CPF, RG, endereço do representante legal apto a assinar o contrato.  
 
5.3. Não se aceitará, em nenhuma hipótese, proposta em desacordo com as especificações constantes 
neste edital e seus anexos. 
 
CLÁUSULA SEXTA: JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS  
 
6.1. A Comissão Permanente de licitação poderá, a seu exclusivo critério, apreciar imediatamente os 
documentos apresentados e proclamar o rol das licitantes habilitadas, ou marcar nova reunião para 
divulgação do resultado da fase de habilitação, ficando cientificados os interessados.  
 
6.2. Os licitantes que não atenderem integralmente a todas as exigências contidas na Cláusula Sexta, serão  
considerados inabilitados e terão devolvido, devidamente lacrados e rubricados os envelopes “2” contendo 
as propostas de preços, desde que haja desistência expressa de recursos contra o julgamento da fase de 
habilitação por parte de todos os licitantes.  
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6.3. A Comissão manterá em seu poder as propostas dos licitantes inabilitados, com os envelopes 
devidamente lacrados e rubricados até o termino do período recursal de que trata a legislação pertinente em 
vigor, artigo 109, da Lei nº 8.666/93.  
 
6.4. Concluída a fase de habilitação, a Comissão Permanente de licitação procederá na mesma sessão, 
caso haja desistência de recursos, ou em sessão previamente marcada e, após cientificados os licitantes 
habilitados, a abertura das propostas de preços (envelope “2”).  
 
6.5. O Presidente da Comissão poderá resolver, com os demais membros, pela verificação imediata das 
propostas de preços; nesta hipótese, a comissão adotará o seguinte procedimento: verificará a conformidade 
das propostas com as exigências do edital de acordo com a Cláusula Sexta, desclassificará as propostas em 
desacordo com as referidas exigências e divulgará o resultado da classificação.  
 
6.6. Caso a Comissão Permanente de Licitação não considere oportuno o exame imediato das propostas de 
preços, marcará nova data para reunião na qual será divulgado o resultado da fase de classificação das 
propostas.  
 
6.7. Na data da divulgação das firmas classificadas no certame, o Presidente lembrará o prazo para 
recebimento de recursos definido no artigo 109, da Lei nº 8.666/93, caso não haja imediata e expressa 
desistência dos mesmos.  
 
6.8. Compete exclusivamente a Comissão Permanente de Licitação avaliar o mérito dos documentos e 
informações prestadas, bem como julgar a exequibilidade das propostas apresentadas.  
 
6.9. Todas as propostas serão rubricadas pelos licitantes que desejarem e pela Comissão.  
 
6.10. Erros aritméticos serão corrigidos da seguinte forma:  
 
 a) se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total por item, o preço global prevalecerá. 
 
6.11. Serão desclassificas as propostas comerciais que:  
 
 a) tiverem seus erros aritméticos corrigidos na forma do item 6.10, e seus proponentes recusarem-se 
aceitar a correção;  
 
 b) apresentarem preços inexequíveis ou excessivos na forma do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93;  
 
 c) e não atendam às exigências deste instrumento Convocatório;  
 
6.12. No julgamento, a Comissão utilizará o critério de seleção da proposta mais vantajosa e será vencedor 
o licitante que apresentar a proposta de acordo com a Tomada de Preços nº 2/2022-002-PMAF e ofertar o 
MENOR PREÇO GLOBAL, conforme § 1º Inciso I, do Artigo 45, da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
 6.12.1. As Licitantes terão que apresentar proposta para todos os itens objetos deste edital.  
 
 6.12.2. No julgamento a CPL declarará vencedora a licitante que cotar o MENOR PREÇO GLOBAL 
para o objeto desta Licitação, para a qual será adjudicado.  
 
6.13. É facultado à Comissão, em qualquer das fases da Licitação, a promoção de diligências destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, desde que não haja alteração da proposta 
inicial.  
 
6.14. No caso de absoluta igualdade de propostas, a Comissão decidirá por sorteio, na mesma sessão de 
julgamento.  
 
6.15. Após, apresentação, análise e julgamento das propostas apresentadas, a Comissão elaborará 
circunstanciado e conclusivo relatório, que será submetido às considerações do Ordenador de Despesas.  
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6.16. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o Órgão 
Licitante poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação e/ou 
outras propostas comerciais, escoimadas dos vícios que motivaram a desclassificação. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
7.1. A adjudicação será feita para a licitante que cotar Menor Preço global.  
 
7.2. Caberá ao Prefeito Municipal a homologação dos resultados apurados pela Comissão Permanente de 
Licitação. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DO DIREITO DE PETIÇÃO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
 
8.1. É assegurado a qualquer cidadão o direito de impugnar o referido Edital, conforme dispõe §1º, do artigo 
41, da Lei nº 8.666/93, bem como os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação.  
 
8.2. Em qualquer das fases desta licitação, cabem recursos administrativos, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.  
 
8.3. Os recursos serão apresentados em papel timbrado, impressos ou datilografados e assinados pelo 
representante da licitante, legalmente habilitado.  
 
8.4. O recurso protocolado, será endereçado a(ao) Presidente da Comissão de Licitação, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Neste caso, a decisão será deferida dentro do 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.  
 
8.5. Interposto o recurso, será comunicado ás demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 
(cinco) dias úteis.  
 
8.6. Será franqueada ás licitantes, sempre que por ela solicitada, vista dos autos na Sala de Licitações da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO, na AV. Alacid Nunes, 79, Centro, no horário de 08h:00 
às 12h:00, de segunda a sexta-feira.  
 
8.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão aceitos, nem examinados.  
 
8.8. Decairá do direito de impugnar, perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO, sobre os 
termos do Edital, a licitante que, tendo-os aceito sem objeção, venha a apontar, depois do julgamento, falhas 
ou irregularidades que o viciaram.  
 
8.9. Os recursos administrativos contra as decisões da Comissão serão processados na forma prevista no 
artigo 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações.  
 
8.10. Para que sejam conhecidos os recursos, o licitante interessado deverá, quando proferido o julgamento 
manifestar-se desde logo, preliminarmente sobre seu recurso ou impugnação, o qual constará 
obrigatoriamente na ata dos trabalhos.  
 
8.11. Somente serão aceitos recursos administrativos e solicitação de impugnação do edital, desde que 
sejam protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Abel figueiredo, em dia de expediente 
no horário de 08:00 às 12:00 e/ou via email: cplabelfigueiredo2021@gmail.com. 
 
CLÁUSULA NONA: DAS COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES  
 
9.1. A Comissão Permanente de Licitação comunicará ou notificará as empresas licitantes das decisões 
tomadas pela Comissão ou pela autoridade competente, através de Empresa Brasileira dos Correios ou e-
mail.  
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CLAUSULA DÉCIMA: DAS DILIGÊNCIAS 
 
 
10.1. É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de 
documentos ou informações que deveria constar no ato da sessão pública.  
 
10.2. Em nenhuma hipótese, poderá ser alterado o conteúdo da documentação e/ou da proposta 
apresentada, com relação a dados que importem em modificação dos seus termos originais, ressalvadas 
aquelas destinadas a sanar apenas erros materiais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão 
Permanente de Licitação.  
 
10.3. Serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, 
bem, ainda, as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, quando 
prevalecerá sempre o valor global da proposta.  
 
10.4. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal presente 
à reunião de abertura dos envelopes “Propostas” e com poderes para esse fim. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO CONTRATO, DA GARANTIA DA MANUTENÇÃO DA PROPOSTA E 
GARANTIA DA EXECUÇÃO  
 
11.1. Será firmado Contrato entre o Órgão licitante e o licitante vencedor, nos moldes da minuta do Contrato, 
constante em Anexo.  
 
11.2. O licitante vencedor deverá assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do 
recebimento da notificação do órgão licitante, sob pena de convocação do licitante que o seguir na ordem 
classificatória, para assinatura do contrato nas mesmas condições oferecidas pela proposta vencedora;  
 
 11.2.1. A licitante vencedora deverá assinar o contrato com Certificado Digital (e-CNPJ) da empresa, 
conforme Resolução do TCM nº 11.535/TCM de 01 de Julho de 2014, 11.536/TCM de 01 de Julho de 2014, 
enviado por email e devolvido em no máximo 48 (quarenta e oito) horas para publicação do mesmo.  
 
11.3. O prazo de que trata o item 11.2, poderá ser prorrogada por mais uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo órgão 
licitante.  
 
11.4. A critério da Administração a licitante que não comparecer para assinar o contrato conforme item 11.2, 
poderá ficar impedido de participar de um próximo processo licitatório deste órgão e sofrer as penalidades de 
acordo com a legislação vigente.  
 
11.5. Poderão ser efetuadas, a critério do órgão licitante, acréscimos ou supressões que se fizerem nas 
obras e serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, mantendo-se as 
demais disposições contratuais.  
 
11.6. A licitante declarada vencedora, será convidada para assinar o Termo de Contrato dentro do prazo 
estabelecido, devendo nesta ocasião formalizar na Tesouraria uma caução no valor equivalente de 2% 
(dois por cento) do valor contratual, por qualquer um dos meios previsto no Artigo 56, § 1º da Lei 
8.666/93, que constituirá garantia para a execução do Contrato, sob pena de decair do direito de 
contratação.  
 
11.7 A Caução citada no item anterior poderá ser efetuada de acordo com uma das seguintes modalidades:  
 
a) Caução em dinheiro, ou título da dívida pública juntamente com documento de autenticidade emitido por 
um órgão competente;  
a.1. A Contrantante indicará ao Contratado banco, agência e conta para deposito que será especifica para 
esse fim. 
 
b) Seguro-garantia;  
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c) Fiança Bancária.  
 
11.8. Ocorrendo a hipótese do prazo de validade da garantia apresentada expirar antes do encerramento do 
Contrato, fica a proponente vencedora obrigada a apresentar a PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL 
FIGUEIREDO, nova garantia em favor da mesma, com prazo de validade prorrogada.  
 
11.9 A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após a execução e recebimento 
definitivo do objeto do contrato, e, quando em dinheiro atualizada monetariamente com base nos índices 
financeiros.  
 
11.10. A garantia da execução será prestada na assinatura do contrato.  
 
 11.10.1 A contratada perderá a garantia de execução, quando:  
 
a) Da inadimplência das obrigações e/ou rescisão do termo de contrato de empreitada.  
 
b) Quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação da obra por parte do licitador.  
 
11.12. A devolução da garantia de execução, quando for o caso, ou o valor que dela restar, dar-se-á 
mediante a apresentação de:  
 
a) Aceitação da obra por parte do licitador e o termo de recebimento definitivo.  
 
b) Certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído.  
 
c) Comprovação de recolhimento do ISS da obra.  
 
11.13. A CONTRATADA não poderá subcontratar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA ORIGEM DOS RECURSOS E DA FORMA DE PAGAMENTO  
 
12.1. A despesa com a execução dos serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas de empenho, 
está a cargo da dotação orçamentária  Exercício: 2022, Atividade: 1003, Obras e Instalações 4.4.90.51.00. 

 
12.2 As medições dos serviços realizados serão em conformidade com o Cronograma Físico Financeiro, 
através do Engenheiro Civil da Contratada, devendo os quantitativos dos serviços serem lançados no 
respectivo Boletim de Medição, e somente após a aferição efetuada pelo fiscal do Contrato e/ou Engenheiro 
Civil da PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO, o referido Boletim será aceito; 
 
 12.2.1 Quaisquer diferenças porventura encontradas entre a Planilha de Quantitativos (maior ou 

menor) serão conciliadas pelos quantitativos corrigidos. 
 
 12.2.2 O pagamento do valor de serviços contratados será feito conforme as medições, baseadas na 

planilha orçamentária da CONTRATADA, o pagamento será efetuado após aprovação das medições 
pela fiscalização da OBRA e consequente liberação dos recursos financeiros, e será efetuado de 
acordo com a apresentação de medição assinada pelo Engenheiro civil do município. 

 
12.3. Após a última medição dos serviços efetivamente executados concluídos e aceitos será efetuado o 
recebimento provisório. 
 
12.4. O pagamento da execução dos serviços objeto da cláusula segunda do presente Edital será efetuado 
da seguinte forma: 
 
 a) A Contratada deverá informar ao Departamento de Planejamento e/ou ao Fiscal do Contrato 
através de Ofício/Memorando com antecedência mínima de 03 (três) dias que haverá a medição dos 
serviços, para que esse Departamento solicite junto à Comissão Permanente de Licitação a liberação do 
processo licitatório para inserção de documentação no sistema Geo-Obras do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado do Pará. 
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 b) A Contratada deverá encaminhar ao Departamento de Planejamento e/ou ao Fiscal do Contrato o: 
Boletim de Medição (arquivo formato Excel), Boletim de Medição impresso contendo a assinatura do 
Engenheiro Civil da Contratada, do Engenheiro Civil da Prefeitura e do Ordenador de Despesa, Arquivo 
fotográfico dos serviços medidos (no mínimo 06 fotos no formato jpg), Nota Fiscal, Recibo, comprovação da 
regularidade fiscal com os Débitos Realtivos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, FGTS, CNDT, 
Fazenda Municipal e Estadual do domicílio ou sede do Contratado. 
 
 c) Após o lançamento de todos os documentos elencados na alíena "b" no sistema Geo-Obras do 
TCM-PA, será encaminhado à Tesouraria da Unidade Gestora todos os documentos necessários para no 
prazo de até 30 dias efetuar o pagamento. 
 
12.5. O recebimento definitivo da obra ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a conclusão dos 
serviços/recebimento provisório. 
 
12.6. O recebimento definitivo da obra somente ocorrerá caso tenham sido sanadas todas as eventuais 
imperfeições detectadas durante a execução da obra ou no transcurso de prazo previsto no subitem anterior. 
 
12.7. A(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE DE ABEL FIGUEIREDO  não efetua pagamento antecipado, não 
sendo considerados os itens das propostas que assim se apresentarem. 
 
12.8. Somente serão pagos os serviços efetivamente concluídos, medidos e aceitos. 
 
12.9. A CONTRATADA se obriga quando na emissão da nota fiscal incluir no espaço "observação" o número 
do contrato e do Processo Licitatório.  
 
12.10. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação ou 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.  
 
12.11. A liberação da parcela referente a primeira medição fica condicionada à apresentação: 

 
a) Cópia da ART de Execução. 
 

 
12.12. Após a última medição dos serviços efetivamente executados concluídos e aceitos será efetuado o 
recebimento provisório.  
 
12.13. Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA deverá tomar as seguintes 
providências:  
 
a) testar todos os equipamentos e instalações;  
 
b) revisar todos os acabamentos;  
 
c) proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas;  
 
d) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da 
obra/serviços executados;  
 
e) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo à obra/serviços.  
 
12.8. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da 
obra ou serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.  
 
12.9. A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento da 
obra, a reparar, às suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de falha técnica devidamente 
comprovada na execução da obra, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, 
conforme preceitua o Código Civil Brasileiro.  
 
12.10. A(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE DE ABEL FIGUEIREDO  não efetua pagamento antecipado, não 
sendo considerados os itens das propostas que assim se apresentarem.  
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12.11. Somente serão pagos as obras efetivamente concluídas, medidos e aceitos provisoriamente.  
 
12.12. A CONTRATADA se obriga quando na emissão da nota fiscal no espaço para observação deverá 
constar o número da TOMADA DE PREÇOS e do CONTRATO. 
 
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO  
 
13.1. Os serviços deverão ser executados nos locais indicados na Planta de Localização.  
 
13.2. Os serviços constantes neste edital e seus Anexos deverão ser entregues no prazo de 180 (CENTO E 
OITENTA) dias, a contar da data de assinatura da Ordem de Execução de Serviços.  
 
13.3. A empresa contratada deverá apresentar no prazo máximo de até 20 (vinte) dias a contar da data de 
assinatura do contrato, a ART de execução da obra, a ser emitida pelo CREA-PA, bem como a CEI/INSS 
especifica da obra objeto em licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS PENALIDADES  
 
14.1. O descumprimento das obrigações decorrentes do contrato a ser firmado sujeitará o contratado às 
seguintes sanções administrativas, a serem aplicadas alternativa ou cumulativamente:  
 
a) advertência;  
 
b) multa, no percentual de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento), por cada dia de atraso na entrega 
dos produtos, mais o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato;  
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a dois anos;  
 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade.  
 
14.2. Sujeitar-se-ão às sanções previstas na cláusula 14.1, alíneas “c” e “d”, os licitantes que praticarem atos 
ilícitos visando frustrar os objetivos desta licitação.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  
 
15.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelo servidor Jacó de Oliveira Lima - 
Engenheiro Civil - Contratante CREA nº  2017983390, para promover as avaliações das etapas executadas, 
observado o disposto no cronograma Físico-Financeiro;  
 
15.2. O fiscal 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.  
 
15.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato/Obras deverão ser 
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.  
 
15.4. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando a 
CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 
pertinentes a essa atribuição.  
 
15.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim 
deverão ser solicitadas a Autoridade Competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO, 
em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.  
 
15.6. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o 
período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE  
 
16.1 - A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas em Cláusulas próprias deste instrumento e 
seus anexos, bem como daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos diplomas federal e 
estadual sobre licitações, cabe:  
 
a) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo;  
 
b) responsabilizarem-se integralmente pelas obras e/ou serviços porventura executados com vícios ou 
defeitos, em virtude de ação ou omissão, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior, inclusive aqueles que acarretem infiltrações de qualquer espécie ou 
natureza, que deverão ser demolidos e/ou refeitos, sem ônus para o CONTRATANTE;  
 
c) responsabilizar-se pelos serviços de proteção provisórios, necessários à execução do objeto deste 
contrato, bem como pelas despesas provenientes do uso de equipamentos;  
 
d) cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo estabelecido, a obra seja entregue 
inteiramente concluída e acabada, em perfeitas condições de uso;  
 
e) observar, na execução da obra mencionada, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança 
pública e as melhores normas técnicas específicas;  
 
f) providenciar, às suas expensas, junto às repartições competentes, o necessário licenciamento dos 
serviços, as aprovações respectivas, inclusive de projetos complementares, bem como de placas exigidas 
pelos órgãos competentes e pela CONTRATANTE. 
 
g) fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão de obra necessários à execução da 
obra;  
 
h) fornecer e utilizar na execução da obra, equipamentos e materiais novos e de primeira qualidade;  
 
i) executar ensaios, verificações e testes de materiais e de equipamentos ou de serviços executados;  
 
j) realizar as despesas com mão de obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na legislação 
fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópias dos documentos de 
quitação;  
 
l) assumir quaisquer acidentes na execução da obra, inclusive quanto às redes de serviços públicos, aos 
fatos de que resultem na destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a 
assinatura do "TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA";  
 
m) se responsabilizar, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, 
trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os 
gastos e encargos com material e mão de obra necessária à completa realização da obra, até a sua entrega 
perfeitamente concluída;  
 
n) obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que 
concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução da 
obra, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em razão 
de horário, condição ou demais peculiaridades;  
 
o) fornecer, na entrega da obra, as indicações práticas sobre o uso e limitações da mesma;  
 
p) providenciar o registro da obra junto ao CREA/CAU e entregar a CONTRATANTE a respectiva ART;  
 
q) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de Prestação de Serviços, 
acompanhadas das respectivas medições devidamente aprovadas pelo Engenheiro responsável da 
CONTRATANTE, especificando claramente o custo específico com a mão de obra;  
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r) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes às medições da obra já executada;  
 
s) prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de 
falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que a ela imputáveis.  
 
t) se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas provenientes, e 
equipamentos acessórios necessários à fiel execução das obras contratadas;  
 
u) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem 
guardar conformidade com as especificações dos Projetos Básico e Executivo, com as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem 
atestadas pelo CONTRATANTE.  
 
v) se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos serviços pelo cumprimento das Normas de 
Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal 
e demais legislações aplicáveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as máquinas, 
equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução de obras ou serviços.  
 
x) manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços e as obras executados, bem como 
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que 
eventualmente venham a ocorrer até a Aceitação Definitiva das Obras.  
 
z) proceder à matrícula da obra junto ao INSS, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da 
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigação condição para a liberação dos pagamentos.  
 
16.2. A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes 
de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de 
fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.  
 
16.3. Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequências que 
advierem de:  
 
a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos;  
 
b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços;  
 
c) falta de solidez das obras e/ou serviços executados, mesmo verificada após o termino deste contrato;  
 
d) violação do direito de propriedade industrial;  
 
e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e materiais utilizados na 
execução de obras e/ou serviços;  
 
f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir às obras e aos serviços;  
 
g) esbulho possessório;  
 
h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza;  
 
i) prejuízos causados à propriedade de terceiros.  
 
16.4. A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios 
e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o 
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição 
do pagamento dos créditos da CONTRATADA.  
 
16.5. São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes:  
 
a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações da 
CONTRATADA;  
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b) intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei;  
 
c) homologar reajustes e proceder à revisão dos valores na forma da lei e do presente contrato;  
 
d) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais deste 
instrumento;  
 
e) fiscalizar a execução da obra por intermédio do seu engenheiro responsável;  
 
f) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº. 8.666/93, e do presente instrumento, inclusive no que diz 
respeito ao equilíbrio econômico e financeiro durante a execução do contrato;  
 
g) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no contrato depois do recebimento 
das notas fiscais e respectivas medições de cada etapa, já devidamente atestadas por Engenheiro 
responsável pela fiscalização;  
 
h) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial da obra ou pela inobservância de quaisquer 
das cláusulas deste contrato;  
 
i) efetuar a restituição da garantia oferecida para a plena execução da obra, após a sua conclusão e entrega 
final;  
 
j) efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as notas fiscais de cada parcela;  
 
k) modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitados os direitos da CONTRATADA;  
 
l) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados nos artigos 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS  
 
16.1. Os licitantes poderão obter esclarecimentos gerais sobre este ato convocatório, através do telefone 94-
992266487, no horário de 8 às 12h ou no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo- Setor 
de Licitação – Av. Alacid Nunes, nº 79 - Centro – Abel Figueiredo-PA.  
 
16.2. Somente terão validade, para efeito de elaboração da documentação e propostas, as solicitações de 
esclarecimentos feitos por escrito a Comissão Permanente de Licitação e pôr ela respondidas, também por 
escrito, sob a forma de circular dirigida a todos os licitantes, assim como, também só terão validade os 
recursos e impugnações da mesma forma expressas.  
 
16.3. Não serão atestadas as faturas ou notas fiscais dos serviços que não tiverem de acordo com as 
descrições do objeto deste Edital e das cláusulas que regem esta licitação.  
 
16.4. O simples comparecimento à Licitação, implicará na afirmação do licitante de que está de posse, 
conhece e examinou detalhadamente este Edital e que ao formular sua proposta, não encontrou 
discordância nos dados e condições fornecidas.  
 
16.5. Não será permitida a participação na Licitação, consórcio ou grupo de firmas, ou de empresas 
subcontratadas.  
 
16.6. A(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE DE ABEL FIGUEIREDO  se reserva também o direito de transferir, 
por despacho motivado do qual dará ciência aos interessados, adiar e anular a presente licitação, em 
qualquer de suas fases, bem como de desistir da adjudicação de seu objeto, sem que desses atos resultem 
qualquer direito à reclamação ou indenização por parte de qualquer licitante.  
 
16.7. Os casos omissos surgidos após a abertura das propostas, ficarão sujeitos à interpretação da CPL.  
 
16.8. A Lei 8.666/93, demais alterações regerão as hipóteses não previstas neste ato convocatório. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  
 
17.1. Os serviços somente serão considerados concluídos e em condições de serem recebidos, depois de 
cumpridas todas as obrigações assumidas pela licitante vencedora e atestada pela Comissão designada 
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso 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.  
 
17.2. Fica designado o servidor Jacó de Oliveira Lima  - Engenheiro Civil - Contratante CREA- RNP 
2017983390, para representando a Administração Pública Municipal, acompanhar e fiscalizar a execução da 
obra, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-lo de informações pertinentes a sua 
atribuição. 
 
CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO E 
ENTREGA DO SERVIÇO:  
 
18.1. A vencedora será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data do 
recebimento da convocação, assinar o Contrato e retirar a Nota de Empenho, devendo, para tanto:  
 
 18.1.1 - Comprovar sua regularidade quanto aos encargos tributários, na esfera Municipal, Estadual 
e Federal, o que se fará mediante apresentação de certidão negativa de débitos expedidas por estes órgãos;  
 

a) A Licitante só precisará apresentar tais documentos, caso os que foram apresentados para 
habilitação estiverem vencidos. 

 
 
CLAUSULA DÉCIMA NONA - DA VIGÊNCIA  
 
19.1. O Contrato terá vigência de 12 meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de 
acordo com a lei.  
 
19.2. Após a emissão da Ordem de Execução de Serviços a Contratada, deverá iniciar a obra em até 10 
(dez) dias. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS:  
 
20.1. Fica a licitante ciente que a simples apresentação da proposta implica na aceitação de todas as 
condições estabelecidas neste Edital.  
 
20.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de 
normas Federais, Estaduais ou Municipais, disciplinando a matéria.  
 
20.3. A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do cumprimento de todas 
as exigências legais provenientes do fornecimento, bem como a promoção de diligência destinada a 
esclarecer a instrução do processo (§ 3º do artigo 43 da Lei Federal 8.666/93).  
 
20.4. Os casos omissos, assim como as dúvidas surgidas, serão resolvidas pela Comissão Julgadora.  
 
20.5. A Comissão Julgadora é constituída por membros nomeados pela autoridade competente do Município 
de Abel Figueiredo, consoante Portaria anexa ao processo pertinente a esta licitação.  
 
20.6. Rege a presente licitação, a Lei Federal 8.666/93 e restante legislação sobre a matéria, bem como o 
contrato objetivado, notadamente quanto aos casos omissos, eventuais alterações, rescisão e recebimento 
de seu objeto. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTE DE PREÇOS.  
 
20.1 - Os valores contratados serão fixos e irreajustáveis pelo período de execução do contrato.  
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20.2 - Os valores contratados somente poderão ser reajustados após o transcurso do prazo de 12 (doze) 
meses, contados a partir do início da vigência do contrato, utilizando-se o índice IGPM/FGV ou outro que vier 
substituí-lo.  
 
20.3 O reajuste de preços poderá ser solicitado pelo licitante vencedor com apresentação de requerimento 
junto a(ao) PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO, acompanhado de justificativa do aumento 
dos preços dos materiais pela indústria e ou dos encargos financeiros ocorridos (aumento da carga 
tributária). Caso haja redução dos preços o mesmo será aplicado na nota fiscal sem necessidade de termo 
aditivo. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DO FORO  
 
21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Rondon do Pará, Estado do Pará, para dirimir dúvidas oriundas desta 
Licitação, ficando expressamente vedada à eleição de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou 
venha ser. 
 

 
Abel Figueiredo, 15 de junho de 2022. 

 
 
 
 

Maria do Carmo Oliveira Silva 
Presidente da CPL 
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ANEXO I  
CREDENCIAMENTO  

 
 
 

Pelo presente instrumento, credenciamos o Senhor(ª)_________________________, brasileiro, estado civil, 

profissão, portador do CPF nº___________ e da Carteira de Identidade nº ___________________, para 

participar do procedimento licitatório consistente na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-002-

PMAF, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO, podendo praticar todos os interesses da 

representada, em todas as fases da licitação.  

 

___________________ de ____________________ de 2022. 
 
 
 
 

_______________________________________________  
Nome completo e assinatura do representante Legal da Empresa  

Papel timbrado da empresa.  
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ANEXO II 
MODELO DE PROCURAÇÃO  

 
Pelo presente instrumento Particular de Procuração, nomeio e constituo o 

Senhor(ª)_________________________, brasileiro, estado civil, profissão, portador do CPF nº___________ 

e da Carteira de Identidade nº ___________________, 

residente______________________________Tel_______________________, para participar do 

procedimento licitatório consistente na TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-002-PMAF, da(o) PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO, podendo praticar todos os interesses da representada junto a 

Comissão Permanente de Licitaçao. 

 
___________________ de ____________________ de 2022. 

 
_______________________________________________ 

Nome completo e assinatura do representante Legal da Empresa  
Obs: A procuração deverá está com firma reconhecida, este modelo é apenas um exemplo.  
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ANEXO III  
MODELO DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA  

 
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE ABEL FIGUEIREDO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO, EM ATENDIMENTO AO 

CONVENIO Nº 125/2022-SEDOP, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIEDO E A 

SECRETARIA DE ESTADOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS – SEDOP. 

MUNICÍPIO: ABEL FIGUEIREDO  

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-002-PMAF 

DATA:  

Declaramos para fins de participação na TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-002-PMAF, que o Engenheiro 
(inserir nome completo), CREA n° (inserir numero) da empresa                                             , CNPJ, 
                     SITUADA À           visitou “in loco” o(s) local(ais) onde será(ão) realizados os serviços, objeto 
desta licitação, tendo levantado todos os dados técnicos e obtido os esclarecimentos necessários à 
formulação de proposta financeira.  
 
Abel Figueiredo(Pa), _____ de ___________ de 2022. 
 
 
_______________________________________________________ 
(carimbo, nome, RG e assinatura do responsável pelo licitador) 
 
____________________________________________________________ 
(carimbo, nome, CREA  e assinatura do engenheiro habilitado do proponente) 
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DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICA 

 
 Declaramos para fins de participação na(o) TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-002-PMAF, que os 
anexos constantes no edital e suas descrições foram suficientes para elaborar uma proposta fidedigna, 
objeto desta licitação, tendo levantado todos os dados técnicos e obtido os esclarecimentos necessários 
para à formulação de nossa proposta financeira. 

 
Cidade/UF, ______ de____________2022. 

 
 

(carimbo da empresa e assinatura do responsável legal) 
 
 
 

(carimbo, nome, CREA e assinatura do responsável técnico do proponente) 
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ANEXO IV  
DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO  

 
Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 
2/2022-002-PMAF que o(a) Sr(a) __________________________, portador(a) do CPF(MF) nº 
______________ e inscrito (a) no CREA/CAU___ sob o nº ____________ é o(a) nosso(a) indicado(a) como 
Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço.  
 
Local e data.  
 
__________________________________________  
Assinatura e carimbo (representante legal)  
 
____________________________________________________________ 
(carimbo, nome, CREA  e assinatura do engenheiro responsável técnico do proponente) 
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ANEXO V  
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR  

 
___________________________(empresa), inscrita no CNPJ nº________________, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
________________ e do CPF nº ____________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos.  
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  
 
Local e data.  
___________________________________  
Assinatura e carimbo (representante legal)  
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ANEXO VI  
MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

 
 
 
 
(razão social, endereço, telefone, “fac simile”, e-mail, CNPJ)  
modelo de apresentação da proposta  
(papel timbrado da empresa licitante)  
 
 
 
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO  
AV. ALACID NUNES,79, CENTRO – ABEL FIGUEIREDO  
 
 
A empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , devidamente inscrita no 
CNPJ sob o Nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., em atendimento a(o) TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-002-
PMAF instaurado sob o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 179/2022-PMAF, que objetiva a:  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA 
DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO 
Nº 125/2022-SEDOP, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIEDO E A SECRETARIA DE 
ESTADOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS – SEDOP., apresentamos a nossa 
proposta nas seguintes condições: 
 
VALOR GLOBAL R$ ____________ (valor por extenso). 
 
O prazo de validade de nossa proposta de preços é de _____ (_____________) dias, contados da data do 
julgamento das propostas. 
 
Prazo de Execução: 180 (CENTO E OITENTA) dias; 
 
Condições de Pagamento: conforme estabelecido no EDITAL; 
 
(Nome do Banco), (código da agência) e (número da conta corrente da empresa), para efeito de pagamento. 
 
Dados da pessoa que assinará o futuro contrato (nome, cargo, RG, CPF endereço, e-mail e número 
telefônico). 
 
Na oportunidade declaramos submissão aos termos expressos da referida TOMADA de PREÇOS. 
 
DECLARAMOS AINDA QUE: 
 
1. Os preços unitários e o global por nós ofertados, serão para executar a obra conforme as exigências e 
especificações dos Projetos, disponibilizados na presente Licitação. Cronograma fisíco-finaneiro anexo. 
 
2. Os preços unitários e o global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa 
execução da obra e serviços projetados e especificados, inclusive o fornecimento de todo o material e mão-
de-obra necessários, encargos sociais e fiscais, para-fiscais, equipamentos, ferramentas, assistência 
técnica, administração, benefícios e licenças inerentes. Planilhas Orçamentárias anexo. 
 
3. Entregaremos a obra dentro do prazo estipulado na ordem de serviço, conforme definido na(o) TOMADA 
DE PREÇOS Nº 2/2022-002-PMAF. 
 
3. Estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e 
pagamentos parciais. 
 
4. Aceitamos os acréscimos ou supressões do valor do contrato, de acordo com o § 1º do Artigo 65 da Lei Nº 
8.666/93. 



Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO 

Comissão Permanente de Licitação 

 

AV. ALACID NUNES Nº 79 - CENTRO 

 
5. Caso nossa empresa firme Contrato, comprometemo-nos a iniciar os serviços solicitados, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço. 
 

 
Local e Data. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 

(Assinatura do Representante legal da Licitante) 
(Nome completo do Representante) 

(CPF/RG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO 

Comissão Permanente de Licitação 

 

AV. ALACID NUNES Nº 79 - CENTRO 

 
ANEXO VII  

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA  
 
Eu, _________________________________________, como representante devidamente constituído de 
[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE] representante da empresa 
_________________________________________, para fins desta TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-002-
PMAF, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
 A proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteúdo da 
proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido 
de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-002-PMAF, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
 
 A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-002-PMAF, por qualquer meio 
ou por qualquer pessoa;  
 
 Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-002-PMAF quanto a participar ou não 
da referida licitação;  
 
 O conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a 
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-002-
PMAF, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;  
 
 O conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, 
discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação, antes da abertura 
oficial das propostas; e  
 
 Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la.  
 
Cidade/UF, ______ de____________2022 
 

(carimbo da empresa e assinatura do responsável legal) 
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Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.556,83 2,42 %

 1.1 10004 SEDOP Placa da obra em chapa galvanizada m² 6,00 499,97 644,06 3.864,36 1,24 %

 1.2 11170 SEDOP Licenças e taxas da obra (até 100m2) cj 1,00 2.866,38 3.692,47 3.692,47 1,18 %

 2 DEMOLIÇÕES 29.984,32 9,61 %

 2.1 20235 SEDOP Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora m² 237,62 7,68 9,89 2.350,06 0,75 %

 2.2 20021 SEDOP Retirada de revestimento cerâmico m² 126,36 5,76 7,42 937,59 0,30 %

 2.3 20016 SEDOP Demolição manual de alvenaria de tijolo m³ 31,68 57,60 74,20 2.350,66 0,75 %

 2.4 20737 SEDOP Apicoamento de reboco ou cimentado m² 124,27 3,41 4,39 545,55 0,17 %

 2.5 21534 SEDOP Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento m² 235,95 5,73 7,38 1.741,31 0,56 %

 2.6 20018 SEDOP Demolição manual de concreto simples m³ 3,38 249,59 321,52 1.086,74 0,35 %

 2.7 20307 SEDOP Retirada de telhas de barro m² 240,98 9,59 12,35 2.976,10 0,95 %

 2.8 20020 SEDOP Demolição da estrutura em madeira da cobertura m² 240,98 6,78 8,73 2.103,76 0,67 %

 2.9 20677 SEDOP Retirada de pintura (c/ escova de aço) m² 825,45 5,79 7,46 6.157,86 1,97 %

 2.10 20174 SEDOP Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m³ 82,08 92,07 118,60 9.734,69 3,12 %

 3 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 16.214,83 5,20 %

 3.1 C 01 CPU Administração Local de Obra un 1,00 12.587,20 16.214,83 16.214,83 5,20 %

 4 FUNDAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 8.108,68 2,60 %

 4.1 30010 SEDOP Escavação manual de vala com prof. Até 1,3 m m³ 8,72 51,21 65,97 575,26 0,18 %

 4.2 40257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 0,58 632,88 815,28 472,86 0,15 %

 4.3 50766 SEDOP Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 

adensamento)
m³

1,55 3.230,36 4.161,35 6.450,09 2,07 %

 4.4 30254 SEDOP Reaterro compactado m³ 8,69 54,53 70,25 610,47 0,20 %

 5 SUPERESTRUTURA 26.405,44 8,47 %

 5.1 51172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. 

lançamento e aden
m³

6,30 3.253,64 4.191,34 26.405,44 8,47 %

 6 VEDAÇÃO 25.138,79 8,06 %

Reforma da Câmara Municipal de Abel Figueredo

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 02/2022 - Pará

SEDOP - 02/2022 - Pará

 28,82% Desonerado
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Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

Reforma da Câmara Municipal de Abel Figueredo

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 02/2022 - Pará

SEDOP - 02/2022 - Pará

 28,82% Desonerado

 6.1 103322 SINAPI Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm 

(espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira
m²

42,93 54,37 70,04 3.006,82 0,96 %

 6.2 87904 SINAPI Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto 

de fachada, com colher de pedreiro.  Argamassa traço 1:3 com preparo manual m²

85,85 8,19 10,55 905,72 0,29 %

 6.3 110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 85,85 43,99 56,67 4.865,12 1,56 %

 6.4 110762 SEDOP Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 126,37 37,46 48,26 6.098,62 1,96 %

 6.5 87273 SINAPI Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada m² 126,37 63,04 81,21 10.262,51 3,29 %

 7 ESQUADRIAS 32.573,95 10,44 %

 7.1 100702 SINAPI Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, 

fechadura e puxador, sem alizar
m²

23,72 355,81 458,35 10.872,06 3,49 %

 7.2 91341 SINAPI Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos 
m²

3,60 500,76 645,08 2.322,29 0,74 %

 7.3 90844 SINAPI Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 

90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação 

do batente, fechadura com execução do furo 

un

1,00 893,97 1.151,61 1.151,61 0,37 %

 7.4 102235 SINAPI Divisória fixa em vidro temperado 10 mm m² 15,68 581,31 748,84 11.741,81 3,76 %

 7.5 91379 SEDOP Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) m² 8,92 564,47 727,15 6.486,18 2,08 %

 8 IMPERMEABILIZAÇÃO 6.041,90 1,94 %

 8.1 98554 SINAPI Impermeabilização de superfície com membrana à base de resina acrílica, 3 

demãos
m²

106,11 44,20 56,94 6.041,90 1,94 %

 9 COBERTURA 47.075,35 15,09 %

 9.1 70053 SEDOP Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada m² 240,98 62,38 80,36 19.365,15 6,21 %

 9.2 70047 SEDOP Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm m² 240,98 77,71 100,11 24.124,51 7,73 %

 9.3 94231 SINAPI Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte 

vertical
m

33,90 51,08 65,80 2.230,62 0,72 %

 9.4 94227 SINAPI Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, 

incluso transporte vertical
m

17,00 61,88 79,71 1.355,07 0,43 %
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

Reforma da Câmara Municipal de Abel Figueredo

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 02/2022 - Pará

SEDOP - 02/2022 - Pará

 28,82% Desonerado

 10 SOLEIRAS E PEITORIS 1.323,75 0,42 %

 10.1 98689 SINAPI Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm m 13,45 76,40 98,42 1.323,75 0,42 %

 11 FORRO 24.666,21 7,91 %

 11.1 141368 SEDOP Forro em gesso acartonado estruturado m² 235,95 81,15 104,54 24.666,21 7,91 %

 12 PINTURA 35.513,03 11,39 %

 12.1 PINTURA - ALVENARIA 30.401,32 9,75 %

 12.1.1 88485 SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão m² 825,45 2,28 2,94 2.426,82 0,78 %

 12.1.2 88497 SINAPI Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos m² 825,45 12,74 16,41 13.545,63 4,34 %

 12.1.3 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos m² 825,45 13,57 17,48 14.428,87 4,63 %

 12.2 PINTURA - ESQUADRIA 81,65 0,03 %

 12.2.1 102214 SINAPI Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno, 2 demãos. m² 3,78 16,77 21,60 81,65 0,03 %

 12.3 PINTURA - FORRO 4.619,90 1,48 %

 12.3.1 88488 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos m² 235,95 15,20 19,58 4.619,90 1,48 %

 12.4 PINTURA - PISO 410,16 0,13 %

 12.4.1 102491 SINAPI Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo 

preparador
m²

19,32 16,48 21,23 410,16 0,13 %

 13 PISO 30.763,93 9,86 %

 13.1 94438 SINAPI Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 

cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas
m²

237,62 40,46 52,12 12.384,75 3,97 %

 13.2 87248 SINAPI Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra m² 237,62 54,32 69,98 16.628,65 5,33 %

 13.3 88648 SINAPI Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra m 177,00 7,68 9,89 1.750,53 0,56 %

 14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3.499,71 1,12 %

 14.1 TUBOS E CONEXÕES 1.106,20 0,35 %

 14.1.1 89383 SINAPI
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4”, 

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014
un

3,00 5,97 7,69 23,07 0,01 %
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 28,82% Desonerado

 14.1.2 91785 SINAPI (composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, 

água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou 

prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015

m

5,00 38,58 49,70 248,50 0,08 %

 14.1.3 89866 SINAPI Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - 

fornecimento e instalação. Af_12/2014
un

5,00 4,59 5,91 29,55 0,01 %

 14.1.4 89869 SINAPI Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento 

e instalação. Af_12/2014
un

5,00 7,54 9,71 48,55 0,02 %

 14.1.5 94798 SINAPI Torneira de boia para caixa d un 1,00 130,44 168,03 168,03 0,05 %

 14.1.6 91796 SINAPI (composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, 

esgoto predial, dn 150 mm (instalado em sub-coletor aéreo), inclusive conexões, 

cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015

m

5,00 73,32 94,45 472,25 0,15 %

 14.1.7 89809 SINAPI
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014
un

5,00 18,05 23,25 116,25 0,04 %

 14.2 ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS 2.393,51 0,77 %

 14.2.1 86932 SINAPI Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso 

engate flexível em metal cromado, 1/2  x 40cm 
un

2,00 466,24 600,61 1.201,22 0,39 %

 14.4.2 190401 SEDOP Mictorio individual em louça c/ acessorios un 1,00 667,82 860,29 860,29 0,28 %

 14.4.3 86904 SINAPI Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente un 2,00 128,86 166,00 332,00 0,11 %

 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.573,20 4,35 %

 15.1 170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. E fiaçao) ate 200w pt 4,00 232,25 299,18 1.196,72 0,38 %

 15.2 93142 SINAPI Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, 

eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. Af_01/2016
un

14,00 179,99 231,86 3.246,04 1,04 %

 15.3 93143 SINAPI Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, 

cabo, rasgo, quebra e chumbamento. Af_01/2016
un

8,00 164,86 212,37 1.698,96 0,54 %

 15.4 171530 SEDOP Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de led de 18w un 18,00 320,49 412,86 7.431,48 2,38 %

 16 SERVIÇOS FINAIS 3.459,53 1,11 %

 16.1 99857 SINAPI Corrimão simples, diâmtro externo = 1 1/2", em alumínio m 15,10 81,20 104,60 1.579,46 0,51 %
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SEDOP - 02/2022 - Pará

 28,82% Desonerado

 16.2 99811 SINAPI Limpeza geral de obra m² 237,62 2,81 3,62 860,18 0,28 %

 16.3 241318 SEDOP Placa de inauguração  em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) un 1,00 791,72 1.019,89 1.019,89 0,33 %

Total Geral  R$   311.899,45 
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Obra Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 02/2022 - 

Pará

SEDOP - 02/2022 - 

Pará

Desonerado

1 2 3 4

100,00% 100,00%

                  7.556,83                              -                                -                                -   7.556,83R$             

100,00% 100,00%

                29.984,32                              -                                -                                -   29.984,32R$           

13,00% 33,00% 40,00% 14,00% 100,00%

                  2.107,93                   5.350,89                   6.485,93                   2.270,08 16.214,83R$           

100,00% 100,00%

                             -                     8.108,68                              -                                -   8.108,68R$             

100,00% 100,00%

                             -                   26.405,44                              -                                -   26.405,44R$           

100,00% 100,00%

                             -                                -                   25.138,79                              -   25.138,79R$           

100,00% 100,00%

                             -                   32.573,95                              -                                -   32.573,95R$           

50,00% 50,00% 100,00%

                             -                     3.020,95                   3.020,95                              -   6.041,90R$             

50,00% 50,00% 100,00%

                             -                   23.537,68                 23.537,68                              -   47.075,35R$           

100,00% 100,00%

                             -                                -                     1.323,75                              -   1.323,75R$             

100,00% 100,00%

                             -                                -                   24.666,21                              -   24.666,21R$           

100,00% 100,00%

                             -                                -                                -                   35.513,03 35.513,03R$           

100,00% 100,00%

                             -                                -                   30.763,93                              -   30.763,93R$           

Reforma da Câmara Municipal de Abel Figueredo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL 
MESES

TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.556,83

7 ESQUADRIAS 32.573,95

29.984,32

16.214,83

8.108,68

26.405,44

25.138,79

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 6.041,90

9 COBERTURA 47.075,35

10 SOLEIRAS E PEITORIS 1.323,75

24.666,21

12 PINTURA 35.513,03

13 PISO 30.763,93

2 DEMOLIÇÕES

3 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

4 FUNDAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

5 SUPERESTRUTURA

6 VEDAÇÃO

11 FORRO
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50,00% 50,00% 100,00%

                             -                     1.749,86                   1.749,86                              -   3.499,71R$             

50,00% 50,00% 100,00%

                             -                     6.786,60                   6.786,60                              -   13.573,20R$           

100,00% 100,00%

                             -                                -                                -                     3.459,53 3.459,53R$             

311.899,45             39.649,08               107.534,04             123.473,69             41.242,64               311.899,45             

12,71% 34,48% 39,59% 13,22% 100,00%

39.649,08               147.183,12             270.656,81             311.899,45             311.899,45             

12,71% 47,19% 86,78% 100,00% 100,00%

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3.499,71

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.573,20

16 SERVIÇOS FINAIS 3.459,53

TOTAL SIMPLES

% SIMPLES

TOTAL ACUMULADO SIMPLES C/ BDI

TOTAL ACUMULADO C/ BDI
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1. OBJETIVO 

O presente projeto tem por objetivo a reforma da Câmara Municipal de Abel 
Figueiredo visando a melhoria e modernização das condições de trabalho e do ambiente 
dos vereadores, funciários e a população local. 

2. LOCALIZAÇÃO 

O município de Abel Figueiredo localiza-se no Sudeste do estado do Pará distante, 
aproximadamente, 600km da capital Belém. 

  

A Câmara Municipal da cidade, objeto deste projeto, está localizada na Rua 
Castelo Branco entre a Travessa São João Batista e Travessa N. São da Conceição. 

3. PROJETO 

A presente reforma com, aproximadamente, 206m²,  terá como única alteração de 
alvenaria a fachada com a demolição de toda a parede e construção de uma nova em linha 
reta nova com novas esquadrias. Contempla, ainda, a troca de acabamento do piso, forro 
e parede. Importante frisar que será construída uma rampa de acesso, obedecendo a NBR 
9050 para acesso das pessoas com deficiência à edificação. 

3.1 Ambientes 

A reforma não terá alteração dos ambientes existentes, permanecendo os 
mesmos: 

 Auditório geral; 

 Plenário; 

 Tribuna plenária; 

 Sala do Presidente; 

 Banheiro; 

 Secretaria; 

 Arquivo; 

 Ventilação; 

 Sala de reunião; 



 Banheiro; 

 Cozinha/área de serviço; 

 Arquivo. 

3.2 Acabamentos 

Os novos acabamentos serão o seguinte: 

 Piso em porcelanato acetinado PEI IV 60x60cm na cor cinza claro ou definida pelo 
responsável técnico no momento da compra no auditório geral, plenário, tribuna 
plenária, sala do presidente e secretaria. 

 Piso em porcelanato acetinado PEI III 40x40cm na cor cinza claro ou definida pelo 
responsável técnico no momento da compra nos dois banheiros, arquivo, 
ventilação, cozinha/área de serviço e arquivo. 

Sugestões para o piso: 

  
 

 Pintura com tinta látex acrílica fosca em paredes internas (ambientes secos) e 
externas na cor a ser definida pelo responsável técnico no momento da compra. 

 Revestimento cerâmico PEI I 40x40cm na cor branca ou definida pelo responsável 
técnico no momento da compra. 

 Forro em gesso acartonado em todos os ambientes. 
 

3.3 Esquadrias 

 A porta de entrada será em vidro temperado 10mm; 

 A porta do banheiro será em alumínio de abrir tipo veneziana; 

 A porta da ventilação será em madeira; 

 Os vidros da fachada serão divisórias fixas em vidro temperado 10mm; 

 A esquadria que divide o plenário do auditório do plenário será de correr em vidro 
temperado 10mm. 
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I. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Obra: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABEL 
FIGUEIREDO 

Endereço: 
RUA CASTELO BRANCO ENTRE A TRAVESSA SÃO 

JOÃO BATISTA E TRAVESSA N. SÃO DA CONCEIÇÃO. 

Município: ABEL FIGUEIREDO-PA 

Valor: R$ 311.889,45 

Tempo previsto: 4 MESES 

 

II. GENERALIDADES 

Estas especificações têm como objetivo estabelecer normas e condições para a 

execução dos serviços da obra de Reforma da Câmara Municipal de Abel Figueiredo, 

sito Rua Castelo Branco entre a Travessa São João Batista e Travessa N. São da Conceição 

em Abel Figueiredo/PA, compreendendo o fornecimento e aplicação de materiais, emprego 

de mão de obra com leis sociais, utilização de equipamentos, pagamento de impostos e taxas, 

bem como o custeio de todas as despesas necessárias à completa execução dos trabalhos pela 

empresa CONTRATADA. 

Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente: 

 Às normas e especificações constantes deste caderno e planilha de quantitativos; 

 À LEI Nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 (Licitações e Contratos Administrativos); 

 Às normas da ABNT; 

 O artigo dezesseis da Lei Federal n.º 5.194/66, que determina a colocação de Placa 
de Obra, conforme a orientação do CREA; 

 Aos regulamentos, as especificações e as recomendações das empresas 
concessionárias de água e energia elétrica e, também do Corpo de Bombeiros Militar do 

Pará; 

 Às prescrições e recomendações dos fabricantes; 

 Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 

 O Decreto 52.147 de 25/06/1963, que estabelece as Normas e Métodos de execução 
para Obras e Edifícios Públicos; 

 As Normas Regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho do M.T.E. 
 

A empresa vencedora do Certame assinará o contrato com a PREFEITURA, passando 

a ser denominada CONTRATADA, e a PREFEITURA, responsável pela licitação e a 

contratação dos serviços, passará a ser denominada CONTRATANTE, que a seu exclusivo 

critério, designará técnico e/ou equipe técnica do quadro de servidores da PREFEITURA 

para exercer ampla, irrestrita e permanente FISCALIZAÇÃO de todas as fases do referido 

contrato. 

Fica facultado às empresas interessadas na licitação, inspecionar em companhia de um 

credenciado da PREFEITURA, o local onde a obra será executada antes de apresentarem 

suas propostas, para que verifiquem a situação real dos serviços que serão realizados, 

observando suas particularidades, bem como quanto ao abastecimento de energia elétrica e 

água. 

Quando da apresentação das propostas, a empresa deverá apresentar Declaração de 

que visitou ou não o local, tomou conhecimento de todas as informações e condições para 

cumprimentos das obrigações da licitação necessárias à elaboração da proposta. 



 
 

 

 

                                      
  

A CONTRATADA será responsável pelo Contrato de Seguro para Acidentes de 

Trabalho e Danos a Terceiros, firmado entre a mesma e companhia idônea. 

A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pela resistência e estabilidade 

de tudo o que ela executar como serviço, visando sempre à boa execução da obra, de modo 

a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para o qual foi encomendada, e 

deverá apresentar TERMOS DE GARANTIA de todos os serviços executados, inclusive os 

de terceiros. 

 

III. DISPOSIÇÕES GERAIS 

VERIFICAÇÃO E INTERPRETAÇÕES 

Compete à CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificação e comparação, de 

toda a documentação técnica fornecida pela PREFEITURA e, ainda, providenciar os 

registros dos mesmos nos órgãos competentes, quando determinado por lei. 

Em caso de dúvida na interpretação dos elementos técnicos, as mesmas deverão ser 

dirimidas pela FISCALIZAÇÃO. 

No caso de discrepância entre as cotas grafadas nos projetos arquitetônicos e suas 

dimensões, prevalecerão às cotas grafadas; 

Toda e qualquer modificação que se fizer necessária nos projetos fornecidos por 

ocasião da fase de execução, inclusive nos detalhes e especificações, só deverá ser efetuada 

após autorização da FISCALIZAÇÃO (DIFIS) da PREFEITURA e, efetivada somente 

após autorização do FISCAL. No caso de projeto contratado, somente após consulta ao autor 

do projeto em questão. 

Para efeito de interpretação quanto a divergências entre as especificações e os 

eventuais projetos, prevalecerão estes. Caso surjam dúvidas, caberá a FISCALIZAÇÃO 

esclarecer. 

No caso de omissão de algum serviço que porventura seja necessário e não conste em 

nenhum documento técnico fornecido na licitação, tal necessidade deverá ser comunicada 

por escrito à PREFEITURA para as providências cabíveis. 

Com relação aos serviços referidos nestas Especificações Técnicas, quando não ficar 

tudo completamente explicitado, e que sejam utilizadas as expressões “indicado”, 

“definido”, “determinado” e “discriminado”, terão esclarecimentos nos anexos, quando 

existirem, como Projetos, Detalhes, Croquis, Desenhos, Planilhas, Relatórios, Laudos, etc., 

ou conforme a FISCALIZAÇÃO. 

A PLANILHA DE QUANTIDADES, parte integrante da documentação fornecida 

pela PREFEITURA, servirá também para esclarecimentos, em todos os itens de serviços, 

através das indicações de características, dimensões, unidades, quantidades e detalhes 

nela contidas. 

Os serviços, conforme suas quantidades e unidades, serão executados nos locais 

indicados, de acordo com o Quadro de Ambientes, quando existir. 

Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na 

Planilha de quantidades, deverão ser considerados nas composições de custos dos mesmos. 

Os serviços de caráter permanente, tais como: pronto socorro, limpeza, equipamentos 

e maquinários, deverão ter seus custos inseridos na composição do BDI. 

Para efeito de interpretação de divergências entre as especificações, projetos e a 

planilha de quantitativos prevalecerão os projetos e a planilha de quantitativos, 

respectivamente. Em caso de surgirem dúvidas, caberá à FISCALIZAÇÃO esclarecer.  

Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro que, todos os casos de 

caracterização de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica subentendida 

a alternativa “ou equivalente técnico”, a juízo da FISCALIZAÇÃO. 

 OCORRÊNCIA E CONTROLE 

A CONTRATADA ficará obrigada a manter no canteiro da obra um LIVRO DE 

OCORRÊNCIAS destinado às anotações diárias sobre o andamento da mesma, assim como 



 
 

 

 

                                      
  

às observações a serem feitas pela FISCALIZAÇÃO quando necessário, podendo também 

pronunciar-se através de ofício ou memorando, devidamente anotados no livro. 

A anotação registrada pela FISCALIZAÇÃO e não contestada pela CONTRATADA 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da data da anotação, será considerada como 

aceita pela CONTRATADA.  

Deverá manter também uma pasta no canteiro da obra, contendo as especificações e a 

relação dos itens discriminados nos orçamentos, com as devidas unidades e quantidades, 

além de todos os projetos e detalhes fornecidos, e comunicações recebidas. 

A CONTRATADA deverá providenciar recolhimento das ART´s de todos os projetos 

e de execução junto ao CREA/PA, encaminhando cópia das mesmas à FISCALIZAÇÃO. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir, refazer os trabalhos rejeitados e retirar 

do local todo o material que tenha sido impugnado pelo Fiscal, logo após o recebimento da 

Ordem de Serviço correspondente e dentro do prazo que será devidamente registrado no 

Livro de Ocorrências, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desses 

serviços. 

AS BUILT 

A CONTRATADA deverá elaborar os projetos “As Built”, o que implica em uma 

sistematização de procedimentos, durante a execução de uma obra, com a identificação das 

alterações ocorridas e o fiel e tempestivo registro nos projetos correspondentes, 

retratando as características efetivamente implantadas, em comparação às inicialmente 

projetadas, inclusive aquelas referentes à locação.  

A identificação e documentação das alterações observadas visam à atualização do 

projeto executivo, compatibilizando-o com a obra executada e servindo como apoio às 

futuras obras complementares ou modificações que se fizerem necessárias. Em função de 

dados e informações da situação “como construída” será possível também estimar a vida 

útil futura de vários componentes da infraestrutura, a partir do desenvolvimento de novos 

modelos de previsão de desempenho ou calibração dos modelos existentes.  

Ressalta-se que as mudanças necessárias deverão ser atestadas e autorizadas pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Juntamente com os projetos “as built”, deverão ser apresentados todos os documentos 

que se fizerem necessários para justificar as alterações, tais como memoriais, plantas, 

croquis, desenhos, detalhes, relatórios, etc., sendo o “as built” um dos requisitos para 

emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

 

MATERIAIS A EMPREGAR 

O emprego de qualquer material estará sujeito à FISCALIZAÇÃO, que decidirá sobre 

a utilização do mesmo. Todos os materiais deverão ser previamente aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO, antes da sua aplicação.  

Os materiais e equipamentos deverão ser de primeira qualidade e obedecerão às 

prescrições das especificações da ABNT, entendendo-se como sendo de primeira qualidade 

de um mesmo produto, a gradação de qualidade superior.  

A citação de quaisquer marcas sejam elas de materiais, metais, tintas, aparelhos ou 

produtos visam somente caracterizá-los, devendo sua interpretação corresponder a materiais 

“RIGOROSAMENTE EQUIVALENTES" inclusive nas tonalidades de tintas, pois a cor 

varia de acordo com o fabricante.  

Em todos os serviços, deverão ser observadas rigorosamente as recomendações dos 

fabricantes dos materiais utilizados, quanto ao método executivo e às ferramentas 

apropriadas a empregar. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de 

primeira qualidade, com certificação de fabricação ISO 9000, inteiramente fornecidos pela 

CONTRATADA e devem satisfazer rigorosamente às presentes especificações.  



 
 

 

 

                                      
  

Poderão ser solicitados pela FISCALIZAÇÃO da PREFEITURA, a qualquer 

momento durante a execução da obra, ensaios de materiais, de acordo com as Normas 

Brasileiras (ABNT), caso haja alguma suspeita sobre o desempenho do material que está 

sendo aplicado na obra. Os custos destes ensaios serão arcados pela CONTRATADA, não 

sendo previstos em planilha.  

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, depois de 

convenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA, deverão ser 

cuidadosamente conservadas no canteiro de obras até o fim dos trabalhos, de forma a 

facilitar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita compatibilidade com materiais 

fornecidos ou já empregados.  

 Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado 

por outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará por escrito à FISCALIZAÇÃO, 

a proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinantes do pedido e orçamento 

comparativo, sendo que sua aprovação só poderá ser efetivada quando a CONTRATADA:  

 Firmar declaração de que a substituição se fará sem ônus para o CONTRATANTE; 

 Apresentar provas de equivalência técnica do produto proposto em substituição ao 

especificado, compreendendo, como peça fundamental, o laudo de exame comparativo dos 

materiais, efetuado por laboratório tecnológico idôneo, a critério do CONTRATANTE. 
A substituição supracitada somente será efetuada mediante expressa autorização por 

escrito da FISCALIZAÇÃO da PREFEITURA. 

Será expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que não 

satisfaçam a estas especificações. A CONTRATADA será obrigada a mandar retirar 

qualquer material impugnado pelo Engenheiro Fiscal, dentro do prazo estipulado. Caso o 

material seja aplicado sem aprovação da FISCALIZAÇÃO este fato deverá ser 

devidamente registrado no Livro de Ocorrências.  

Nestas Especificações Técnicas, toda madeira que for citada como “de primeira 

categoria”, também deverá ser: da espécie indicada, sem empenamento, imune a cupim e a 

punilha, e a outras pragas, maciça, seca, isenta de carunchos, brocas, nós, fendas ou outras 

imperfeições que comprometam sua resistência, durabilidade e aparência. 

A madeira de primeira categoria que for mencionada, e que tenha função estrutural ou 

portante, incluindo a de fundação, deverá ser da classe de resistência C60, conforme o 

especificado nos itens 9.6 e 5.3.5 da Norma Brasileira NBR 7190, com o valor mínimo de 

resistência característica à compressão fck = 60Mpa. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir, refazer os trabalhos rejeitados e retirar 

do local todo o material que tenha sido impugnado pelo Fiscal, logo após o recebimento da 

Ordem de Serviço correspondente e dentro do prazo que será devidamente registrado no 

Livro de Ocorrências, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desses 

serviços. 

 

FISCALIZAÇÃO 

A FISCALIZAÇÃO será exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela 

PREFEITURA. 

Durante a execução da obra a CONTRATADA deverá acatar todas as instruções e 

determinações da FISCALIZAÇÃO, ressalvadas as possíveis alterações de preços e prazos. 

Compete à FISCALIZAÇÃO, junto à empreiteira, em caso de inexistência ou 

omissão de projetos, fazer a indicação e proceder às definições necessárias para a 

execução dos serviços, como por exemplo, locais, padrões, modelos, cores, etc. 

Qualquer modificação que se fizer necessária, durante a execução da obra, deverá ser 

previamente autorizada pela FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA ficará obrigada a 

executar no livro de ocorrências as anotações diárias sobre o andamento da obra, bem assim 

o registro de observações feitas pela FISCALIZAÇÃO e as correspondências recebidas da 

PREFEITURA. 



 
 

 

 

                                      
  

Cabe ao FISCAL e/ou Equipe de FISCALIZAÇÃO verificar o andamento dos 

serviços contratados obedecendo rigorosamente aos projetos e às suas especificações, 

devendo a PREFEITURA, ser consultada para toda e qualquer modificação.  

Serão impugnados todos os trabalhos que não satisfaçam as condições contratuais. O 

pagamento dos serviços deverá obedecer ao Cronograma físico-financeiro da 

CONTRATADA, devidamente executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, mediante 

a comprovação da execução das etapas da obra. 

Compete ao Fiscal verificar o andamento dos serviços, e elaborar relatórios e outros 

elementos informativos. 

O responsável pela FISCALIZAÇÃO respeitará rigorosamente toda a documentação 

técnica relativa aos serviços, devendo a PREFEITURA ser consultada quando da 

necessidade de qualquer modificação.  

A FISCALIZAÇÃO deverá realizar, além das atividades acima, as seguintes 

atividades específicas: 

- Verificar se todas as caixas de passagem e de inspeção, ralos e canalizações foram 

corretamente executados e testados, antes da execução dos lastros de concreto; 

- Verificar, como auxílio de ensaios específicos, quando necessário, se a qualidade e a 

uniformidade das peças a serem aplicadas satisfazem às especificações técnicas e se durante 

a aplicação são também observadas as recomendações do fabricante; 

- Acompanhar a execução dos trabalhos, observando principalmente os aspectos 

relacionados com o nivelamento do piso e o seu caimento na direção das captações de água, 

como grelhas, ralos, valetas etc. 

- Observar os cuidados recomendados para a limpeza final, e se é respeitado o período 

mínimo, durante o qual não é permitida a utilização do local; 

- Verificar se as superfícies preparadas para receber os pisos estão limpas. 

- Verificar a existência de juntas de dilatação em número e quantidade suficientes, 

quando necessário. 

COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO 

A CONTRATADA ficará obrigada a manter no canteiro da obra um LIVRO DE 

OCORRÊNCIAS destinado às anotações diárias sobre o andamento da mesma, assim como 

às observações a serem feitas pela FISCALIZAÇÃO quando necessário, podendo também 

pronunciar-se através de ofício ou memorando, devidamente anotados no livro. 

A anotação registrada pela FISCALIZAÇÃO e não contestada pela CONTRATADA 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da data da anotação, será considerada como 

aceita pela CONTRATADA.  

Deverá manter também uma pasta no canteiro da obra, contendo as especificações e a 

relação dos itens discriminados nos orçamentos, com as devidas unidades e quantidades, 

além de todos os projetos e detalhes fornecidos, e comunicações recebidas 

Toda comunicação, e toda solicitação deverão ser registradas no Livro Diário, e 

quando necessário através de Ofício ou Memorando. 

 

PRONTO SOCORRO  

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade referente à adoção de medidas de 

segurança para eventuais acidentes ocorridos no canteiro da obra. 

 



 
 

 

 

                                      
  

ADMINISTRAÇÃO  

A CONTRATADA deverá alocar todo o pessoal necessário e capacitado para 

execução da obra, ficando sob sua exclusiva responsabilidade a observância da Legislação 

Trabalhista, Previdenciária e Civil, para o seu pessoal. 

A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, 

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente 

aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.  

A CONTRATADA será responsável integralmente para com a obra nos termos do 

Código Civil Brasileiro. A atuação da FISCALIZAÇÃO na obra não diminui nem elide a 

responsabilidade da CONTRATADA.  

Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá:  

1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU (entrada e recolhimento) Anotações e/ou 

Registros de Responsabilidade Técnica (ART´s e/ou RRT´s) referentes aos projetos, à 

execução e à FISCALIZAÇÃO, objetos do contrato e serviços pertinentes, nos termos da 

Lei n.º 6496/77;  

2. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 

relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao 

pessoal alocado nos serviços objetos do contrato;  

3. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo 

dos serviços;  

4. Efetuar todas as despesas relativas à Execução de Obras perante os Órgãos Públicos 

Federais, Municipais e Estaduais competentes, às Concessionárias de Energia Elétrica, de 

Telefonia, de Abastecimento de água, bem como as despesas relativas ao Habite-se do 

prédio.  

O prazo máximo para emissão e apresentação à FISCALIZAÇÃO do Alvará de 

Licença da Prefeitura Municipal, do local da obra, será de 30 (trinta) dias contados a partir 

da entrega da ordem de serviço, sem o qual não será efetivada a 1ª (primeira) medição 

do contrato.  

A vigilância da obra e guarda dos materiais a ela aplicados será ininterrupta e por conta 

da CONTRATADA até o seu efetivo recebimento em definitivo.  

A CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO, por ocasião conclusão da 

obra, todas as Notas Fiscais, Certificados de Garantia e documentos referentes à aquisição 

de equipamentos, máquinas e aparelhos, bem assim, acessórios, chaves, “hard locks” e 

demais elementos que integrem o conjunto da obra.  

A CONTRATADA deverá manter, na direção dos serviços um profissional seu com 

conhecimentos técnicos que permitam a execução dos mesmos com perfeição. 

A CONTRATADA deverá comunicar com antecedência, à PREFEITURA, o nome 

do responsável técnico pelos serviços, com suas prerrogativas profissionais. 

A PREFEITURA fica no direito de exigir a substituição de todo e qualquer 

profissional em atividade no local, no decorrer dos serviços, caso o mesmo não demonstre 

suficiente perícia nos trabalhos, ou disposição em executar as ordens da FISCALIZAÇÃO. 

Toda a mão-de-obra a ser empregada deverá ser especializada, oportunidade em que 

será obrigatória a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), apropriados a 

cada caso, visando a melhor segurança de todos. Além do uso de crachás de identificação, 

desde que não atrapalhem os seus desempenhos, nem coloquem em risco os seus usuários. 

 



 
 

 

 

                                      
  

DA LIBERAÇÃO DAS MEDIÇÕES E DO TERMO DE RECEBIMENTO      DEFINITIVO 

DE OBRA:  

A liberação da Primeira Medição está condicionada a apresentação da seguinte 

documentação:  

 ART´s e/ou RRT´s de execução, projetos e FISCALIZAÇÃO;  

 Alvará de Licença da Prefeitura Municipal do local da obra.  

A liberação da Última Medição, da Caução e da Emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo de Obra está condicionada a apresentação dos seguintes elementos:  

 “As built” de todos os projetos gravados em CD-ROM (arquivo em AutoCad);  

 Notas Fiscais, Certificados de Garantia e documentos referentes à aquisição de 
equipamentos, máquinas e aparelhos; 

 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB); 

 Habite-se do prédio.  

LIMPEZA  

Permanentemente deverá ser executada a limpeza do local dos serviços, para evitar a 

acumulação de restos de materiais no canteiro, bem como, periodicamente, todo o entulho 

proveniente da limpeza deve ser removido para fora do canteiro, e colocado em local 

conveniente. 

 EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINÁRIOS 

Compete à CONTRATADA providenciar todos os equipamentos, andaimes, 

maquinários e ferramentas, necessários ao bom andamento e execução dos serviços, até a 

sua conclusão. 

Quando houver necessidade da utilização de agregados, eles serão estocados em silos 

previamente preparados, com piso em tábuas de madeira forte. 

 

 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO  

Para a completa execução do objeto a CONTRATADA disponibilizará durante todo 

o período de realização dos serviços um profissional responsável, que deverá, 

obrigatoriamente, possuir experiência comprovada para gerenciar, fiscalizar e controlar a 

elaboração dos serviços específicos, promovendo a harmonia e coerência entre os mesmos e 

compatibilizando-os. 

Os serviços referentes à Administração local deverão ser medidos e pagos 

proporcionalmente ao percentual executado, pois o pagamento deste item não pode estar 

dissociado do andamento físico da obra (acórdão 2622/2013-TCU). 

Os serviços serão medidos e pagos através do produto dos preços unitários 

apresentados na planilha de preços, pela quantidade medida, obedecendo à unidade 

apresentada na planilha de quantitativo, considerando sua dimensão de acordo com as 

instruções emitidas pela PREFEITURA e FISCALIZAÇÃO. 

A medição dos equipamentos e mobiliários será realizada pela aquisição de cada um 

deles, de acordo com aferido pela FISCALIZAÇÃO. 

 

 RECEBIMENTO 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 

FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade 

das superfícies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das 

águas pluviais, de conformidade com as indicações do projeto. 

 



 
 

 

 

                                      
  

REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA 

A obra será executada pelo regime de Empreitada por Preço Unitário, portanto pelos 

serviços efetivamente executados. 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  
 

1.1. LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ATÉ 100 m²) (cj) 

A Contratada será encarregada de obter todas as licenças necessárias ao início dos 

serviços, bem como o pagamento de todas as taxas e emolumentos. 

Incluem-se neste item as despesas decorrentes do registro da obra no CREA, CAU, 

INSS e outros exigidos pela municipalidade local. 

A Contratada providenciará ainda os seguros de incêndio e risco de engenharia em 

companhia de sua preferência. Será entregue à Contratante cópia da apólice deste seguro.      

Será de responsabilidade da Contratada o pagamento de todas as multas, bem como 

o cumprimento de todas as exigências decorrentes da execução da obra. 

 

 

1.2. PLACA DA OBRA (m²) 

Em local indicado pela Fiscalização, deverá ser colocada a placa da Obra (3,00m x 

2,00m), constituída de lona com plotagem gráfica, e estruturada com régua de madeira 

aparelhada de 3” x 1”, e obedecendo ao modelo fornecido pela PREFEITURA, que objetiva 

a exposição de informações. 

 Ao término dos serviços, a Contratada se obriga a retirar a placa da obra, tão logo 

seja solicitado pela Fiscalização.  

 

2.  ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 
2.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (un) 
ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR 

2.1.1.1. Tipo: Engenheiro/Arquiteto 

2.1.1.1.1. Aplicação: 

Mão de obra necessária para Administração da obra, formada por Engenheiro Civil 

junior. 

2.1.1.1.2. Características técnicas / Especificação: 

A contratada deverá manter o funcionário residente, com o cargo comprovado na 

carteira profissional e que faça parte do quadro de funcionários da CONTRATADA, durante 

todo o período da obra. 

Cópia da carteira de trabalho, comprovando a função, deverá ser entregue à 

FISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato. 

A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar o afastamento ou substituição do funcionário, 

caso julgue necessário. 

Caso a ausência do funcionário durante visita da FISCALIZAÇÃO não seja julgada 

procedente, haverá glosa do valor correspondente ao dia na fatura. 

Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença médica, etc.) a 

Contratada deverá providenciar substituto durante o período. 

O engenheiro/arquiteto responsável deverá estar presente sempre que a 

FISCALIZAÇÃO solicitar. 

 

3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
 As demolições e retiradas, com ou sem reaproveitamento, conforme o 
discriminado na Planilha de Quantidades e indicadas pela Fiscalização, deverão ser 
executadas com técnica e com o máximo cuidado a fim de evitar acidentes de trabalho 



 
 

 

 

                                      
  

e transtornos ao desenvolvimento dos serviços, e sem danos aos demais elementos dos 
prédios. 

As demolições de retiradas, conforme discriminadas abaixo: 
 Retirada de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora; 

 Retirada de revestimento cerâmico; 

 Demolição manual de alvenaria de tijolo; 

 Apiloamento de reboco ou cimentado; 

 Retirada de forro em PVC, incl. Barroteamento; 

 Demolição manual de concreto simples; 

 Retirada de telhas de barro; 

 Demolição da estrutura em madeira da cobertura; 

 Retirada de pintura (c/ escova de aço;) 

Serão executadas de forma manual, e seu descarte ou acondicionamento será feito 

em local destinado pela fiscalização. 

Será feito também a retirada manual de entulho incluindo caixa coletora. 
 

4. MOVIMENTO DE TERRA 
 

4.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1,50m DE PROFUNDIDADE (m³) 

Para os blocos da academia, as escavações poderão ser executadas manualmente, 

devendo o material remanescente ser retirado para local a ser determinado pela Fiscalização, 

ou reutilizado. 

Nas escavações necessárias à execução da obra, a Contratada tomará as máximas 

cautelas e precauções quanto aos trabalhos a executar, tais como escoramentos, drenagens, 

esgotamentos, rebaixamentos e outros que se tornarem necessários, no sentido de dar o 

máximo de rendimento, segurança e economia na execução dos serviços. 

 

4.2. REATERRO COMPACTADO (m³) 

O reaterro na área do bloco administrativo e serviços, bloco vestiários, bloco auditório 

e sala dos professores, ginásio e arquibancada, passarelas tipo 01/02/03/04/05 e reservatório 

elevado, na medida do possível, será executado com material proveniente das escavações, 

caso estes sejam de boa qualidade. Caso contrário, deverão ser executados com material de 

boa qualidade, em camadas de 20 cm, devidamente molhadas e apiloadas, manual ou 

mecanicamente, de modo a assegurar a mais perfeita compactação. 

Adotar-se-á igual método para todas as áreas remanescentes das fundações onde se 

torna necessária a regularização do terreno, inclusive escavação e retirada de material 

orgânico.  

 O reaterro será isento de material orgânico e compactado em camadas sucessivas não 

superiores a 20 cm, de preferência com o emprego de compactadores manuais ou mecânicos. 

 

5. FUNDAÇÕES 
 As Fundações deverão seguir rigorosamente o projeto especifico, fornecido pela 

Contratante, e também as normas da ABNT pertinentes ao assunto, NBR 6122/80, “Projeto 

e Execução de Fundações” e (NB 51/78). 

 Se for observada alguma alteração nas condições do solo em que haja necessidade de 

modificação no dimensionamento ou qualidade das fundações, a Fiscalização deverá ser 

imediatamente acionada, para que providencie novo dimensionamento, ou qualquer outro 

trabalho que se faça necessário. 



 
 

 

 

                                      
  

 Abaixo de todas as fundações, deverá ser lançado lastro de concreto magro com seixo 

grosso, com uma espessura de 7 cm e larguras determinadas no projeto executivo. 

5.1. BALDRAME EM CONCRETO ARMADO (m³) 

As fundações indicadas serão constituídas de baldrame em concreto armado, 

Fck=25Mpa, devendo obedecer ao projeto de fundação, e as recomendações para a execução 

de concreto simples contidas nestas Especificações. 

 

6. ESTRUTURA  
 A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade 

da Contratada, por sua resistência e estabilidade. 

 

6.1. DE CONCRETO ARMADO (m³) 

Deverá obedecer às prescrições das Normas da ABNT, aplicáveis ao caso, bem como 

o Projeto estrutural fornecido pela PREFEITURA. 

Na estrutura de concreto armado que compreenderão os pilares e as vigas, deverá ser 

considerado o que segue: 

O traço do concreto a ser utilizado será em função da resistência do mesmo, que deverá 

ser de no mínimo 25Mpa. 

O preparo do concreto deverá ser mecânico e seu adensamento será feito por meio de 

vibradores mecânicos, convenientemente aplicados. 

As formas serão de madeira comum, perfeitamente escoradas, ajustadas e 

contraventadas, a fim de evitar deslocamentos quando do lançamento do concreto. 

As lajes quando houver serão convencionais e para a execução das lajes superiores, 

será executado cimbramento em madeira, utilizando o espaçamento entre as perna mancas 

de 60 cm aproximadamente. 

A execução do concreto deve garantir homogeneidade de textura, coloração e 

regularidade de superfície. 

Deverá ser executado o controle tecnológico do concreto por empresa ou profissional 

especializado. Os resultados dos ensaios deverão ser encaminhados à PREFEITURA. 

Os serviços de concretagem só deverão ser iniciados após a aprovação dos serviços de 

fôrma e armação pela Fiscalização. 

 

OBSERVAÇÕES:  

 Nas peças de grandes vãos, sujeitas a deformações provocadas pelo material neles 
introduzidos, as formas deverão ser dotadas de contra flechas. 

 Antes do início da concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e estanques, de 

modo a evitar eventuais fugas de pasta. 

 Em peças estreitas e altas será necessária a abertura de pequenas janelas na parte 
inferior da fôrma, para facilitar a limpeza. 

 As fôrmas deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção água 
de emassamento do concreto. 

 O adensamento, que não poderá ser manual, deverá ser cuidadoso, de forma que o 
concreto ocupe todos os recantos da fôrma. 

 Serão adotadas devidas precauções para evitar vibração da armadura, de modo a 

não formar vazios ao seu redor, nem dificultar a aderência com o concreto. 

 O desmonte das fôrmas e escoramentos só poderá ser feito quando autorizado pela 
Fiscalização, e deverá obedecer as Normas Brasileiras, devendo-se atentar para os prazos 

por elas recomendados. 



 
 

 

 

                                      
  

 As barras de aço não devem apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo, 
argamassa aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao 

concreto. 

 Antes e durante o lançamento do concreto as plataforma de serviços, deverão estar 

dispostas de modo a não provocarem deslocamento das armaduras. 

 A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, devendo obedecer a 
distância mínima prevista pelas normas da ABNT. 

 Deverão ser adotadas precauções para evitar oxidação excessiva das barras de 
espera, devendo antes do reinicio da concretagem, elas estarem limpas. 

 Não será conveniente, em uma mesma concretagem, a mistura de tipos diferentes 
de cimento. 

 O dimensionamento das fôrmas deverá ser feito de modo a evitar possíveis 

deformações, devido a fatores ambientais. 

 

7. PAREDES E PAINÉIS  
 

7.1. ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A CUTELO (m²) 

As paredes em alvenaria serão erguidas com tijolo cerâmico de 6 furos, a cutelo, 

assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo ligante de fabricação industrial na 

dosagem definida, no traço 1:6, obedecendo as dimensões e alinhamento indicados. 

Os tijolos deverão ser assentados formando fiadas, perfeitamente niveladas, alinhadas 

e aprumadas. A espessura das juntas deverá ser no máximo de 1,5cm, ficando regularmente 

colocadas em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas. 

Sobre os vãos das portas e janelas, quando houver, deverão ser usadas vergas de 

concreto armado, convenientemente dimensionadas com o mínimo de 20cm de apoio para 

cada lado. 

As paredes de vedação, sem função estrutural, serão encunhadas nas vigas e lajes de 

teto, com tijolos dispostos obliquamente. Esse respaldo só poderá ser executado depois de 

decorridos pelo menos oito dias após a execução de cada pano de parede. 

Ocorrendo falhas no preenchimento das juntas, deverá ser procedida uma tomada de 

junta, antes de ser iniciado o revestimento. 

Antes da execução do revestimento, deverá ser feito o encaliçamento com argamassa 

1:6 (cimento e areia), nos vazios existentes entre a alvenaria e os elementos de concreto que 

contornam a parede. 

As reentrâncias, maiores que 40mm, deverão ser preenchidas com cacos de tijolo e 

argamassa 1:6. 

OBS: Para efeito da medição deverá ser descontado, da área de alvenaria, todos 

os vãos de esquadrias. 

 

8. COBERTURA 
 

8.1. ESTRUTURA EM MADEIRA PARA COBERTURA (m²) 

O material a ser utilizado deverá ser madeira de primeira categoria, aparelhada e serrada, 

devendo ter as dimensões compatíveis com a carga que irá suportar. 

No ripamento indicado deverá conter ripas caibros e terças para telhado de mais de duas 

águas e ser colocada peça intermediária no meio de cada telha de barro. 

Os elementos estruturais principais (tesoura, treliças, etc) deverão ser providos de peças 

metálicas em suas emendas, junções, etc. 

 



 
 

 

 

                                      
  

8.2. TELHA DE FIBROCIMENTO (m²) 

 A cobertura será executada com telhas de fibrocimento, com e=6mm de espessura, devendo 

seu assentamento e fixação ser efetuados de acordo com a prescrições técnicas do fabricante. 

          As cumeeiras serão de amianto de 115x55 – 6mm, fixadas, também conforme prescrições 

técnicas do fabricante. 

 

8.3. CALHA EM CHAPA GALVANIZADA (m) 

Serão fornecidas e instaladas, calhas metálicas conforme planilha de quantidades, e as 

mesmas deverão conter todos os acessórios para sua fixação. 

 

8.4. RUFO EM CHAPA GALVANIZADA (m) 

Serão fornecidos e instalados, rufos em chapas de aço galvanizado nº24, corete 25cm 

conforme planilha de quantidades, e os mesmos deverão conter todos os acessórios para sua 

fixação. 

 

9. IMPERMEABILIZAÇÕES 
 

9.1. RESINA ACRÍLICA (m²) 

As superfícies serão impermeabilizadas com membrana á base d resina acrílica em 3 demãos. 

Com a superfície limpa, seca e regularizada, aplicar o produto com trincha ou escovão macio, em 

no mínimo três demãos sempre cruzadas para obter a espessura desejada. Caso necessite 

imprimação, aplicar o mesmo diluído em até 20% de água. 

 

10. ESQUADRIAS E FERRAGENS 
 

9.1. VIDRO TEMPERADO (m²) 

Nos locais indicados em projeto as esquadrias serão em vidro temperado e=10mm, 

com ferragens, sem mola, de acordo com as vistas das fachadas e dimensões contidas no 

projeto arquitetônico. 

Serão fornecidas e assentadas divisórias fixas em vidro temperado e=10mm com 

ferragens de fixação. 

Serão fornecidas e assentadas também esquadrias basculantes em vidro temperado 

e=10mm com ferragens de fixação, conforme planilha de quantidades. 

 

9.2. MADEIRA (m²) 

Serão fornecidos e assentados Kit´s de porta de madeira para pintura, semioca (leve 

ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, com dobradiças, fechaduras 

montagem e instalação do batente, conforme planilha de quantidades e especificação em 

projeto. 

 

9.3. ALUMÍNIO (m²) 

As esquadrias deverão ser de alumínio anodizado natural, perfil linha 25, as portas 

deverão ser de duas folhas, de correr com vidro liso incolor e portas de abrir tipo 

veneziana, obedecendo ao constante no projeto, estando às dobradiças e comandos, fixas na 

estrutura das mesmas antes do seu assentamento. As mesmas serão assentadas com buchas 

e parafusos, obedecendo aos vãos especificados no projeto. 

 



 
 

 

 

                                      
  

11. REVESTIMENTOS 
11.1.  CHAPISCO (m²) 

A alvenaria e estruturas de concreto da fachada receberão chapisco com argamassa de 

cimento e areia grossa no traço 1:3 com colher de pedreiro, na espessura máxima de 5mm e 

preparo na betoneira 400l. 

Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços 

a executar, de maneira a ser evitado o início do endurecimento da mesma antes do seu 

emprego. Será rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestígios de 

endurecimento. 

As superfícies a serem chapiscadas deverão ser limpas e molhadas. Deverão também 

ser eliminadas gorduras, matérias orgânicas e outras impurezas que possam acarretar futuros 

desprendimentos. 

A execução terá como diretriz, o lançamento vigoroso da argamassa contra a 

superfície, com a preocupação de não haver uniformidade na chapiscagem. 

 

10.2. EMBOÇO (m²) 

Nas superfícies indicadas será aplicado emboço, com argamassa de cimento, areia 

média e aditivo ligante de fabricação industrial na dosagem definida, no traço 1:6. A 

granulometria da areia será média, com diâmetro máximo de 3mm. 

 O emboço só será iniciado após a completa pega das argamassas das alvenarias e 

chapiscos, e depois de embutidas e testadas todas as canalizações que por ele deverão passar, 

bem como depois da colocação dos caixilhos. Ele deverá ser fortemente comprimido contra 

as superfícies, a fim de garantir sua perfeita aderência.  A espessura do emboço não deverá 

ultrapassar a 20mm se for acabamento final, e 15mm quando receber outro acabamento 

como reboco, cerâmica, epóxi, etc. 

 Nos tetos em que a espessura de argamassa necessite ser superior a 20mm, deverão 

ser fixadas telas metálicas galvanizadas, de abertura mínima de malha igual a 6mm, na altura 

intermediária da camada. 

 O emboço será desempenado quando destinado a receber aplicação de fino 

acabamento. 

           Quando se observar o menor endurecimento ou começo de pega na 

argamassa preparada, esta deverá ser imediatamente rejeitada e inutilizada. 

 O emboço será executado com adição de impermeabilizante do tipo KIMICAL, na 

dosagem recomendada pelo fabricante. 

 Antes de iniciar o revestimento (emboço), as superfícies deverão ser limpas e 

abundantemente molhadas para evitar absorção repentina de água e argamassa, mas nunca 

exageradamente, pois poderia provocar o “escorrimento” da mesma argamassa. 

 A limpeza deverá eliminar gorduras, eventuais vestígios orgânicos (limo, fuligem, 

etc.) 

 A execução do revestimento mecânico ou manual terá como diretriz o lançamento 

vigoroso da argamassa contra a superfície, de modo a ficar fortemente comprimido e garantir 

boa aderência, tendo-se a preocupação de que, dentro das espessuras limites acomodadas, 

todas as depressões e irregularidades sejam perfeitamente preenchidas. 

As superfícies deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, 

aprumados, alinhados e nivelados, exigindo-se o emprego de referências localizadas e 

faixas-guias, para apoio e deslize das réguas de madeira. 

 As guias serão constituídas de taliscas de madeira, fixadas nas extremidades 

superiores e inferiores, por meio de botões de argamassa, entre as quais deverão ser 

executadas as faixas afastadas de um a dois metros, destinadas a servir de referência. 

 Uma vez molhada a superfície, é aplicada a argamassa, chapada fortemente com a 

colher. A superfície deverá ser sarrafeada com régua, apoiada sobre as faixas-guias, de modo 



 
 

 

 

                                      
  

que ela fique regularizada, sendo recolhido o excesso de argamassa que vai se depositar na 

régua, e recolocado no caixão para reemprego imediato. 

 

 

10.3. REBOCO (m²) 

Todas as superfícies indicadas levarão reboco de argamassa de cimento, areia fina e 

aditivo ligante de fabricação industrial na dosagem definida, no traço 1:6, conforme as 

instruções de uso.  

O reboco externo indicado será executado com adição de impermeabilizante do tipo 

KIMICAL na dosagem recomendada pelo fabricante. 

As paredes, antes do início do reboco, deverão estar com as tubulações que por ela 

devam passar, concluídas, chapiscadas, mestradas e deverão ser convenientemente 

molhadas.  

A espessura do reboco deverá ter o máximo de 20mm, quando for sem, e 5mm quando 

for com emboço. 

Os rebocos deverão apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado à 

desempenadeira de aço e esponjado, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e 

uniforme. 

 

11.3.  REVESTIMENTO CERÂMICO (m²) 

As paredes indicadas serão revestidas com cerâmica padrão médio nas dimensões, 

cores e alturas, especificadas no projeto, com juntas de 5mm e acabamento nas cores da 

cerâmica. As mesmas serão assentadas conforme as orientações do fabricante sobre o 

emboço molhado, com argamassa de fabricação industrial. 

 

12. RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 
12.1. RODAPÉS (m²) 

Em todo o perímetro das paredes indicada em projeto, serão assentados rodapés no 

mesmo material e acabamento do piso, sendo cerâmico de médio e alto padrão. Os mesmos 

terão 8cm de altura, nos padrões definidos em Projetos. 

 

12.2. SOLEIRAS (m²) 

As soleiras serão em granito, com 2cm de espessura, nos padrões definidos em 

Projetos.  

Em toda alteração de cota de piso ou mudança do tipo de pavimento entre 

ambientes é obrigatório o uso de soleiras nos vãos. 

 

13. FORRO 
13.1.  FORRO EM GESSO (m²) 

As áreas indicadas serão forradas com placas de gesso acartonado com dilatação de 

5,0cm, devendo obedecer aos detalhes de fixação especificados em projeto. O arremate será 

com mesmo material do forro.  

 

14. PISOS 
 

14.1. CAMADA REGULARIZADORA (m²) 

Todos os pisos indicados, antes do acabamento, levarão uma argamassa de cimento, 

areia média ou grossa, no traço 1:4, espessura 3cm com a finalidade de nivelar para receber 

o revestimento final, obedecendo os níveis ou inclinações previstas para o acabamento que 

os deve recobrir. 



 
 

 

 

                                      
  

 

14.2. REVESTIMENTO CERÂMICO (m²) 

Nas áreas indicadas em projeto serão assentados pisos cerâmicos PEI V com placas 

tipo esmaltada extra na cor especificada em projeto. O assentamento deverá ser feito com 

uma argamassa colante aditivada, e executado por pessoal especializado. 

A argamassa de assentamento deverá ser de fabricação industrial e compatível com o 

tipo de pavimento, conforme o indicado, inclusive com relação a cores. 

 As dimensões das juntas entre peças deverão ser de 5mm, em função do efeito estético 

desejado e rejuntada na cor cinza claro. 

Antes do assentamento as peças deverão ser aprovadas pela Fiscalização. 

 

14.3. PISO DE BORRACHA TÁTIL (m²) 

A base do piso a ser fixado deve ser bem acabada. Podem ser aplicados diretamente 

sobre qualquer tipo de piso desde que a base esteja devidamente seca. Para a fixação das 

placas de borracha devem ser utilizado adesivo acrílico para cola de contato. 

Para a instalação o piso tátil emborrachado o piso deve estar nivelado para receber as 

placas de borracha, respeitando as medidas das mesmas para que não forme desnível. Podem 

ser fixadas com adesivo acrílico para cola de contato. 

Ob. A execução deste serviço será de responsabilidade da prefeitura Municipal de 

Abel Figueiredo. 

 

15.  PINTURAS 
Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser limpas convenientemente 

preparadas, lixadas, e só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. 

As tintas só poderão ser afinadas ou diluídas, com solventes apropriados a de acordo 

com as instruções do respectivo fabricante. 

Cada demão de tinta só será aplicada após a anterior estar completamente seca, 

convindo observar um intervalo de 24:00 horas entre demãos sucessivas. 

O mesmo cuidado deverá haver entre demãos de massa e de tinta, observando um 

intervalo mínimo de 48:00 horas. 

Deverão ser tomados cuidados especiais a fim de evitar salpicaduras de tintas em 

superfícies não destinadas a receber pintura. 

Os acessórios de instalações, como placas cegas, placas de interruptores e de tomadas, 

e os de esquadrias, como espelhos ou vistas de fechaduras, deverão ser retirados antes dos 

serviços iniciais de pintura, e posteriormente recolocados. Quando citados materiais não 

forem removíveis de forma prática, dentre outros como dobradiças, maçanetas, trincos, 

vidros, etc., estes deverão ser protegidos dos serviços de pintura com fitas de papel auto-

colantes. 

Serão obedecidas as recomendações dos fabricantes na aplicação de tintas, aparelhos, 

massas, solventes, etc. 

Em caso de limpeza recomenda-se o uso de pano úmido e sabão neutro, sendo vedado 

o emprego de qualquer tipo de detergente ou abrasivo. 

 

15.1. ACRÍLICA COM MASSA E SELADOR 

As superfícies internas e externas e indicadas receberão líquido selador, e serão 

pintadas com tinta látex acrílica sobre massa acrílica, nas cores a serem definidas no Projeto 

em três demãos. 

 

15.2. VERNIZ (m²) 

As superfícies em madeira serão pintadas com verniz poliuretano sobre base em 

selador. Após a aplicação da base, aplicar uma mão de verniz.  



 
 

 

 

                                      
  

As superfícies de madeira serão preparadas com o emprego de lixas, cada vez mais 

finas, até obter-se superfícies planas e lisas. 

 

15.3. ACRÍLICA PARA PISO (m²) 

Será aplicada sobre as superfícies de piso, tinta acrílica para piso em duas demãos, nas 

cores indicadas na planilha de quantidade ou indicada pela fiscalização. 

 

 

16. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  
Nas instalações hidráulicas será feita revisão geral nos ramais de água fria/pontos de 

água e pontos de esgoto, com eliminação de improvisos, assim como a substituição de peças 

que se façam necessárias, conforme planilha de quantidades. 

 

16.1. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - MATERIAIS A EMPREGAR: 

 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4” , 

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação; 

 (composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, 

dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive 

conexões, cortes e fixações, para prédios; 

 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - 

fornecimento e instalação; 

 Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e 

instalação; 

 Torneira de boia para caixa d’água 

 (composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto 

predial, dn 150 mm (instalado em sub-coletor aéreo), inclusive conexões, cortes e 

fixações, para prédios; 

 Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e 

instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação; 

17. ACESSÓRIOS LOUÇAS E METAIS 
 As tubulações e conexões hidráulicas deverão ser de PVC, Linha Hidráulica Soldável, 

na cor marrom, Instalações Prediais de Água Fria, pressão máxima = 7,5 kgf/cm2 a 20ºC, de 

acordo com a Norma da ABNT NBR 5648 (fabricação TIGRE ou similar) e seguindo a 

planilha de quantidades e especificações. Os registros de gaveta para comando dos ramais 

serão em bronze com volante extra reforçado. Quando interno será com canopla cromada, e 

quando externo terá acabamento bruto. 
As tubulações e conexões sanitárias deverão ser de PVC, Linha Sanitária de Esgoto, 

Série Normal, na cor branca, Instalações Prediais de Esgoto, de acordo com a Norma da 

ABNT NBR 5688. 

As caixas sifonadas de 150 mm, que recebem as águas servidas serão em PVC com 

tampas em grelhas cromadas quadradas, niveladas com o piso acabado e saídas de 50 mm e 

entradas de 40 mm. 

As caixas de inspeção e de gordura a serem construídas serão em alvenaria rebocada, 

com tampas em concreto armado. 

Todas as louças e aparelhos a serem empregados devem ser de material de 1ª 

qualidade. 

Os vasos sanitários serão comuns, com caixa de descarga acoplada, sifonados, auto 

aspirantes com saída inferior, na cor branca. 

O mictórios será individual em louça branca e sem acessórios. 



 
 

 

 

                                      
  

Os lavatórios serão de 1ª qualidade, em louça branca suspensos, fixados sobre 

alvenaria, com torneiras cromadas de fechamento manual, e se utilizarão válvulas de metal 

e sifões cromados para os lavatórios. 

Todas as peças sanitárias não poderão apresentar quaisquer defeitos, com os seus 

complementos perfeitamente adaptáveis ao tipo de peça utilizada. 

  

 

18.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
O projeto será executado de acordo estas especificações e também com as seguintes 

normas oficiais; 

· ABNT Þ Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

· Equatorial Pará Distribuidora de Energia SA (EQUATORIAL). 

 Nas instalações, deverão constar pontos de luz/força até 200w, e demais pontos de 

tomadas e interruptores, obedecendo as quantidades e locais descritos no projeto elétrico 

executivo. 

  

18.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONE- MATERIAIS A 
EMPREGAR 

 Ponto de luz / força (c/tubul., cx. E fiaçao) ate 200w; 

 Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, 

eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento; 

 Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, 

rasgo, quebra e chumbamento; 

 Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de led de 18w; 

19.  SERVIÇOS FINAIS (m²) 
 

19.1. CORRIMÃO SIMPLES (m) 

Na rampa de acesso e escada, será fornecido e assentado corrimão em alumínio 

anodizado natural. O corrimão deverá seguir os detalhes constantes no projeto, sendo fixado 

no concreto através de chumbadores com prisioneiro, ou equivalente. 

 

19.2. LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA (m²) 

As instalações novas serão testadas, e verificadas as suas condições de funcionamento. 

 LIMPEZA Todas as pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, 
azulejos, vidros, aparelhos, sanitários, etc., serão limpos, abundante e cuidadosamente 

lavados, de modo a não danificar outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 

 REMOÇÃO Serão removidos quaisquer detritos ou salpicos de argamassa 

endurecida das superfícies. 

 MANCHAS Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente 
removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e 

ferragens das esquadrias. 

 ENTULHO Remover todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e 
varridos os acessos. 

19.3. PLCA DE INALGURAÇÃO (un) 

Será confeccionada para a inauguração da obra, placa em aço inox, com letras em 

baixo relevo, nas dimensões de 40x30cm, e será afixada de acordo com a orientação da 

fiscalização.                                              
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AC = Administração Central 3,00%

S= Seguros 0,35%

R= Riscos 0,97%

G= Garantia 0,45%

DF= Despesas Financeiras 0,590%

L= Lucro 6,16%

I= Impostos 13,15%

ISS 5,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

CPRF 4,50%

Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU

BDI = 28,82%

BDI =

 [(1 + AC + S + R  + G).(1+DF).(1+L)] -1

(1-I)

BDI =

 (1 + 0,0300+ 0,0035 + 0,0097 + 0,0045)(1+0,0059)(1+0,0616)

-1(1-0,1315)

CÁLCULO DO BDI - SERVIÇOS 

BDI =

1,118800526

-10,8685
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ANEXO XII



OBRA BANCOS B.D.I Encargos Socias

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

2000001 Engenheiro civil junior com encargos complementares SEDOP MÊS 0,80000000
15.734,00 12.587,20R$                  

12.587,20

12.587,20

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25530000 19,98 5,10

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71950000 15,06 10,83

15,93

15,93

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11180000 18,89 21,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,48820000 15,06 173,01

194,01

194,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 18,89 5,67

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,00000000 15,06 45,18

50,85

50,85

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 3,48440000 5,81 20,24

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 3,91740000 15,13 59,27

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A SINAPI UN 0,02520000 167,12 4,21

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE

BC

SINAPI UN 0,02520000 161,61 4,07

00011455 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE

SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

SINAPI UN 0,02520000 15,28 0,38

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM

COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

SINAPI M2 1,00000000 86,41 86,41

174,58

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,97940000 18,69 18,30

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

SINAPI M2 3,74570000 12,61 47,23

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU

IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

SINAPI M 0,25180000 2,10 0,52

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

AF_05/2015

SINAPI M 0,22660000 1,07 0,24

91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI M2 0,06340000 389,60 24,70

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 0,25180000 7,22 1,81

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 0,22660000 8,08 1,83

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI UN 0,07550000 9,91 0,74

1.1. 97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

SERVICO

TOTAL SERVICO:

TOTAL SERVICO:

TOTAL SERVICO:

VALOR:

1.3. 020016 - Demolição manual de alvenaria de tijolo (M3)

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

1.2. 97628 - DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

SERVICO

TOTAL SERVICO:

SERVICO

VALOR:

1.4. 93208 - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 (M2)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

1. MÃO DE OBRA PROFISSIONAL

SERVICO

Reforma da Câmara Municipal de Abel Figueredo

SINAPI - 02/2022 - Pará

SEDOP - 02/2022 - Pará  28,82% Desonerado



91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 0,62190000 2,69 1,67

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 0,67980000 4,01 2,72

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SINAPI UN 0,12590000 8,92 1,12

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI UN 0,05040000 22,34 1,12

92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI UN 0,02520000 53,23 1,34

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI M2 1,43960000 18,27 26,30

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021

SINAPI M3 0,02620000 59,57 1,56

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

SINAPI M2 1,43960000 61,64 88,73

94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA

ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI M2 0,07550000 703,71 53,13

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

SINAPI M2 0,00600000 15,96 0,09

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

SINAPI M2 1,43960000 26,62 38,32

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''),

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

SINAPI UN 0,05040000 19,94 1,00

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''),

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

SINAPI UN 0,02520000 13,75 0,34

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SINAPI M3 0,00670000 36,12 0,24

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE

36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

SINAPI UN 0,10070000 110,76 11,15

97593 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

SINAPI UN 0,02520000 103,52 2,60

97611 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_02/2020

SINAPI UN 0,02520000 19,99 0,50

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,

EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

SINAPI M2 0,35170000 114,20 40,16

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,

EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

SINAPI M2 0,40480000 116,53 47,17

98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,

INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

SINAPI M2 0,02810000 100,10 2,81

98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,

INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

SINAPI M2 0,03230000 101,76 3,28

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,

EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

SINAPI M2 0,54950000 137,90 75,77

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,

EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

SINAPI M2 0,42840000 177,06 75,85

98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,

INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

SINAPI M2 0,04390000 118,23 5,19

98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES,

INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

SINAPI M2 0,03420000 148,74 5,08

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

SINAPI M3 0,02690000 734,79 19,76

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6

DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 0,02520000 57,80 1,45

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 0,05040000 22,57 1,13

604,95

779,53

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

D00475 Lona com plotagem de gráfica SEDOP M2 1,00000000 97,00 97,00

D00084 Prego 1 1/2"x13 SEDOP KG 0,10000000 14,50 1,45

D00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,41000000 150,00 61,50

159,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 18,71 7,48

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 15,06 6,02

13,50

173,45

TOTAL SERVICO:

VALOR:

1.5. 011340 - Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (M2)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,85380000 55,00 46,95

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 218,93000000 0,94 205,79

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,59710000 100,61 60,07

312,81

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,28580000 15,06 94,66

94,66

407,47

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM

AGUA

SINAPI L 0,01700000 7,34 0,12

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,37000000 8,25 3,05

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,44000000 2,89 1,27

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,03900000 16,61 0,64

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 1,38000000 15,13 20,87

25,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,44400000 15,87 22,91

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,35700000 18,69 44,05

66,96

92,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

J00005 Areia SEDOP M3 0,04000000 63,04 2,52

J00003 Cimento SEDOP SC 0,35000000 40,63 14,22

J00007 Seixo lavado SEDOP M3 0,05000000 146,54 7,33

24,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000000 18,89 18,89

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000000 15,06 15,06

33,95

58,02

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

050036 Forma c/ madeira branca SEDOP M2 12,00000000 89,10 1.069,20

050037 Desforma SEDOP M2 12,00000000 4,52 54,24

050038 Armação p/ concreto SEDOP KG 80,00000000 13,12 1.049,60

050258 Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) SEDOP M3 1,00000000 660,09 660,09

2.833,13

2.833,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 8,66 9,61

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01

KG/M)

SINAPI KG 0,01110000 16,60 0,18

9,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00800000 14,75 0,11

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04900000 18,79 0,92

1,03

10,82

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87495 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SINAPI M2 0,23340000 76,37 17,82

2.1. 94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

TOTAL SERVICO:

VALOR:

2.2. 97086 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 (M2)

MATERIAL

VALOR:

3.1. 050681 - Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) (M3)

SERVICO

TOTAL SERVICO:

2.3. 130112 - Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 (M2)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

4.1. 89168 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), 

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

VALOR:

3.2. 91603 - ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 (KG)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO



87503 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SINAPI M2 0,20280000 66,38 13,46

87511 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SINAPI M2 0,24700000 84,33 20,82

87519 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM

(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

SINAPI M2 0,31680000 71,44 22,63

74,73

74,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

D00337 Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) SEDOP M2 1,00000000 550,00 550,00

550,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

280003 AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 12,87 5,15

280020 MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 15,75 6,30

11,45

561,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P

SINAPI UN 1,00000000 261,89 261,89

90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 343,91 343,91

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO

MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000 124,57 124,57

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI M 10,20000000 6,96 70,99

801,36

801,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 3,27300000 0,86 2,81

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,00400000 23,48 0,09

00011033 SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO SINAPI UN 1,09100000 6,44 7,02

00021012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM,

*3,48* KG/M (NBR 5580)

SINAPI M 1,02900000 75,46 77,64

87,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77800000 15,43 12,00

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,94800000 18,79 17,81

29,81

117,37

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

D00482 Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor diesel SEDOP M 0,15130000 127,12 19,23

D00414 Perfil aço estrutural em "U" SEDOP KG 15,13000000 9,30 140,71

159,94

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

280009 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,70000000 15,43 26,23

280025 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,00000000 18,79 37,58

63,81

223,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS

DIVERSAS

SINAPI 310ML 0,16100000 36,64 5,89

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,02500000 16,33 0,40

00005104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) SINAPI KG 0,00490000 65,80 0,32

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

TOTAL SERVICO:

VALOR:

5.1. 091379 - Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) (M2)

5.3. 99855 - CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P (M)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

5.2. 90844 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

TOTAL SERVICO:

VALOR:

6.1. 071361 - Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m (M2)

MATERIAL

6.2. 94229 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

MATERIAL



00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,18000000 118,98 21,41

00040784 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM SINAPI M 1,05000000 86,66 90,99

119,01

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 15,06 9,53

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53900000 18,68 10,06

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,01320000 17,43 0,23

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHI 0,01830000 16,40 0,30

20,12

139,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

D00001 Parafuso fo go 5/16" c= 110mm SEDOP UN 1,40000000 1,43 2,00

D00344 Arruela concava em PVC d=5/16" SEDOP UN 1,40000000 0,65 0,91

D00209 Gancho chato p/ telha fibrocimento SEDOP UN 1,40000000 2,32 3,25

D00048 Telha brasilit ondulada (1.83x1.10m) e=6mm SEDOP UN 0,56000000 67,50 37,80

D00002 Massa de vedação SEDOP KG 0,01000000 12,50 0,13

44,09

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 15,06 7,53

280028 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 18,68 9,34

16,87

60,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

110141 Argamassa de cimento e areia 1:4 SEDOP M3 0,00200000 451,48 0,90

280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 15,11 4,53

280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 18,89 5,67

11,10

11,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

110764 Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP M3 0,02500000 385,75 9,64

280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,70000000 15,11 10,58

280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,70000000 18,89 13,22

33,44

33,44

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87264 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA

DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

SINAPI M2 0,67960000 62,90 42,74

87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA

DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

SINAPI M2 0,07040000 56,59 3,98

87266 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA

DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA

ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

SINAPI M2 0,15830000 65,10 10,30

87267 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA

DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA

ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

SINAPI M2 0,09170000 62,35 5,71

62,73

62,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

A00057 Revestimento Cerâmico Padrão Alto SEDOP M2 1,05000000 45,00 47,25

D00080 Argamassa AC-I SEDOP KG 5,00000000 0,75 3,75

D00079 Rejunte (p/ ceramica) SEDOP KG 1,20000000 4,40 5,28

56,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

VALOR:

6.3. 070047 - Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm (M2)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

7.1. 110762 - Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. (M2)

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

6.4. 070241 - Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira) (M)

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

8.1. 110645 - Revestimento Cerâmico Padrão Alto (M2)

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

7.2. 89045 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE 

INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 (M2)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO



280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,60000000 15,11 9,07

280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,20000000 18,89 22,67

31,74

88,02

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

D00446 Tabica lisa n40x48x3000mm SEDOP Pç 0,15430000 13,41 2,07

D00445 Rebite aba larga SEDOP KG 0,02470000 15,00 0,37

D00443 Cantoneira L 25x30x3000m SEDOP Pç 0,01500000 43,25 0,65

D00434 Fita p/ junta telada 50x45m SEDOP Rl 0,05000000 25,00 1,25

D00433 Fita p/ junta 50x150m SEDOP Rl 0,00400000 30,00 0,12

D00437 Prego de aço 2,7x30 SEDOP KG 0,01230000 13,50 0,17

D00436 Parafuso tn 3,5x25mm SEDOP KG 0,15430000 4,80 0,74

D00442 Arame liso galva SEDOP KG 0,17000000 18,80 3,20

D00444 Conector de perfil SEDOP Pç 0,24690000 1,82 0,45

D00451 Suporte nivelador SEDOP Pç 1,54320000 1,40 2,16

D00435 Perfil para teto RS F-47 3000mm SEDOP Pç 0,49380000 17,80 8,79

D00431 Chapa St 1200x1800x12,5mm SEDOP Pç 0,46300000 38,15 17,66

D00438 Massa p/ junta max SEDOP KG 0,74070000 3,50 2,59

40,22

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

280020 MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,10000000 15,75 17,33

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,10000000 15,06 16,57

33,90

74,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 23,86 7,87

7,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 19,89 3,71

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 15,06 1,03

4,74

12,61

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

P00006 Massa PVA SEDOP GL 0,03000000 22,50 0,68

P00007 Lixa para parede SEDOP UN 0,40000000 0,80 0,32

1,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,30000000 19,89 5,97

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 15,06 3,01

8,98

9,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

P00007 Lixa para parede SEDOP UN 0,50000000 0,80 0,40

P00022 Massa acrílica SEDOP GL 0,15000000 41,55 6,23

6,63

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,35000000 19,89 6,96

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,35000000 15,06 5,27

12,23

18,86

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,04060000 13,38 0,54

00010481 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E

EXTERNO (BASE SOLVENTE)

SINAPI L 0,27060000 24,07 6,51

7,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

9.1. 141368 - Forro em gesso acartonado estruturado (M2)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

TOTAL SERVICO:

VALOR:

10.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL

VALOR:

10.3. 150586 - Emassamento de parede c/ massa acrilica (M2)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

10.2. 150129 - Emassamento de parede p/ receber pintura PVA (M2)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

10.4. 102223 - PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)



88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70760000 19,89 14,07

14,07

21,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 23,86 7,87

7,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24400000 19,89 4,85

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 15,06 1,34

6,19

14,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) SINAPI UN 0,10000000 0,43 0,04

00004047 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS SINAPI GL 0,24450000 9,98 2,44

2,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67200000 19,89 13,36

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24700000 15,06 3,71

17,07

19,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

E00033 Bucha de 1/2" SEDOP UN 2,00000000 0,61 1,22

E00019 Caixa de derivação 4"x2"- Plástica SEDOP UN 1,00000000 1,34 1,34

E00012 Eletroduto PVC Rígido de 1/2" SEDOP M 3,00000000 2,71 8,13

E00034 Arruela de 1/2" SEDOP UN 2,00000000 0,51 1,02

E00008 Cabo de cobre 2,5mm2 -750V SEDOP M 9,00000000 2,77 24,93

36,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 5,00000000 14,99 74,95

280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 5,00000000 19,04 95,20

170,15

206,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40

MM. AF_05/2015

SINAPI M 2,20000000 4,61 10,14

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 SINAPI UN 1,00000000 2,97 2,97

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

SINAPI M 2,20000000 9,90 21,78

91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 2,00000000 4,37 8,74

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 2,20000000 6,14 13,50

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 12,60000000 4,01 50,52

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SINAPI UN 0,37500000 8,92 3,34

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI UN 1,00000000 11,24 11,24

92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI UN 1,00000000 40,88 40,88

163,11

163,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40

MM. AF_05/2015

SINAPI M 2,20000000 4,61 10,14

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 SINAPI UN 1,00000000 2,97 2,97

TOTAL SERVICO:

VALOR:

TOTAL SERVICO:

VALOR:

10.6. 88496 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL

10.5. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

11.1. 170081 - Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W (Pt)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

VALOR:

11.3. 93143 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016 (UN)

SERVICO

VALOR:

11.2. 93142 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)

SERVICO

TOTAL SERVICO:



90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

SINAPI M 2,20000000 9,90 21,78

91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 2,00000000 4,37 8,74

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 2,20000000 6,14 13,50

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 12,60000000 4,01 50,52

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SINAPI UN 0,37500000 8,92 3,34

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI UN 1,00000000 11,24 11,24

91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI UN 1,00000000 26,96 26,96

149,19

149,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

E00775 Luminária completa de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W SEDOP UN 1,00000000 285,98 285,98

285,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,75000000 14,99 11,24

280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000000 19,04 19,04

30,28

316,26

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 0,95 0,95

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,00700000 56,46 0,39

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 49,03 0,39

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05000000 1,95 0,09

1,82

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 14,50 1,45

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 18,40 1,84

3,29

5,11

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI M 0,79400000 16,60 13,18

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 0,65430000 6,59 4,31

89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 0,16940000 13,61 2,30

89378 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 0,07730000 5,00 0,38

89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X

3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2014

SINAPI UN 0,65220000 5,11 3,33

89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 0,30370000 9,26 2,81

89396 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2?,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2014

SINAPI UN 0,01680000 17,40 0,29

89400 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 0,01150000 16,21 0,18

89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI M 0,07800000 8,01 0,62

89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 0,00760000 4,57 0,03

89424 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 0,01350000 3,64 0,04

89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 0,00170000 6,56 0,01

TOTAL SERVICO:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

12.1. 89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

VALOR:

11.4. 171530 - Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W (UN)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

12.2. 91785 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-

RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

SERVICO

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:



89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 0,00340000 13,02 0,04

89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI M 0,12800000 4,76 0,60

89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 0,06700000 3,56 0,23

89528 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 0,01350000 2,95 0,03

89532 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 0,04610000 6,07 0,27

89622 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 0,03850000 11,48 0,44

89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 0,00310000 17,49 0,05

90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SINAPI UN 0,00830000 10,19 0,08

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS

A 40 MM. AF_05/2015

SINAPI M 0,20060000 9,27 1,85

90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE.

AF_05/2015

SINAPI UN 0,00710000 2,24 0,01

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

SINAPI M 0,20060000 9,90 1,98

91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU

IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA

LAJE. AF_05/2015

SINAPI M 0,00920000 5,10 0,04

91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40

MM. AF_05/2015

SINAPI UN 0,00830000 3,80 0,03

33,13

33,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,00710000 56,46 0,40

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,79 0,79

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 49,03 0,39

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02100000 1,95 0,04

1,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 14,50 1,01

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 18,40 1,28

2,29

3,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,01480000 56,46 0,83

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 1,34 1,34

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02250000 49,03 1,10

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03200000 1,95 0,06

3,33

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09000000 14,50 1,30

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09000000 18,40 1,65

2,95

6,28

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01167000 11,06 0,12

00011764 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/4", COM HASTE E TORNEIRA

METALICOS E BALAO PLASTICO

SINAPI UN 1,00000000 87,07 87,07

87,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33667000 14,50 4,88

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33667000 18,40 6,19

11,07

98,26

TOTAL SERVICO:

VALOR:

TOTAL SERVICO:

VALOR:

12.4. 89869 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL

12.3. 89866 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

12.5. 94798 - TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/4? , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 (UN)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

VALOR:



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

SINAPI M 1,00000000 55,00 55,00

89855 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

SINAPI UN 0,01110000 82,43 0,91

90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 SINAPI UN 0,08960000 35,52 3,18

91189 CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO DE

DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À  50 MM. AF_05/2015

SINAPI UN 0,17150000 43,14 7,39

91192 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM.

AF_05/2015

SINAPI UN 0,08960000 4,43 0,39

66,87

66,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 1,00000000 3,55 3,55

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 8,52 8,52

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,

POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

SINAPI UN 0,04600000 20,67 0,95

13,02

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 14,50 1,74

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000 18,40 2,20

3,94

16,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

SINAPI UN 2,00000000 14,85 29,70

00006138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO SINAPI UN 1,00000000 1,96 1,96

00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA

BRANCA (SEM ASSENTO)

SINAPI UN 1,00000000 393,72 393,72

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08810000 86,57 7,62

433,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,15400000 18,40 21,23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55650000 15,06 8,38

29,61

462,61

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

SINAPI UN 2,00000000 14,85 29,70

00006138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO SINAPI UN 1,00000000 1,96 1,96

00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM

ASSENTO)

SINAPI UN 1,00000000 233,93 233,93

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08810000 86,57 7,62

273,21

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77910000 18,40 14,33

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43840000 15,06 6,60

20,93

294,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UN 1,00000000 29,45 29,45

29,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15360000 18,40 2,82

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04840000 15,06 0,72

3,54

VALOR:

12.7. 89809 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

12.6. 91796 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM 

SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

SERVICO

TOTAL SERVICO:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

13.1. 95471 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 (UN)

TOTAL SERVICO:

VALOR:

13.3. 100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL

13.2. 86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:



32,99

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 0,98700000 367,97 363,18

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 2,37000000 0,28 0,66

00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SINAPI KG 0,28400000 40,36 11,46

00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA

DE GESSO PARA DRYWALL

SINAPI M 1,47000000 1,88 2,76

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,23000000 24,21 5,56

383,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54400000 15,06 8,19

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,08800000 18,95 20,61

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA

DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,09500000 21,82 2,07

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA

DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,99300000 18,69 18,55

49,42

433,04

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

D00292 Vidro temperado incolor e=10mm SEDOP M2 1,05000000 510,00 535,50

D00473 Ferragens para esquadria de correr SEDOP CJ 1,00000000 122,00 122,00

657,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,80000000 15,11 42,31

280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,80000000 18,89 52,89

95,20

752,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

D00142 Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) SEDOP UN 1,00000000 772,50 772,50

772,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 15,11 7,56

280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 18,89 9,45

17,01

789,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI MES 1,00000000 103,70 103,70

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI MES 1,00000000 11,13 11,13

00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

SINAPI MES 1,00000000 1,60 1,60

00043498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)

SINAPI MES 1,00000000 103,22 103,22

219,65

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00040931 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000 4.863,34 4.863,34

4.863,34

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

101302 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

SINAPI MES 1,00000000 22,37 22,37

22,37

5.105,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 15,06 6,02

6,02

6,02

13.4. 102235 - DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 (M2)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

VALOR:

TOTAL MAO DE OBRA:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

14.2. 101390 - AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:

MAO DE OBRA

15.1. 270220 - Limpeza geral e entrega da obra (M2)

SERVICO

TOTAL SERVICO:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

14.1. 241318 - Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) (UN)

VALOR:

13.5. 091514 - Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm (M2)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:
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ANEXO XIII 
 

 DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
 
A empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob o Nº ____________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____________________, portador(a) da cédula de 

identidade Nº ______________ e do CPF Nº ______________ , DECLARA, sob as penas da lei, que se 

enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto no 

Art. 3º na Lei Complementar Nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declara conhecer na 

íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no certame em 

epígrafe e demais benefícios da referida LC.   

 
Cidade/UF, ______ de____________2022. 

 
 
 
 

(Carimbo da empresa e assinatura do responsável legal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO 

Comissão Permanente de Licitação 

 

AV. ALACID NUNES Nº 79 - CENTRO 

 
 
 
 
 
 

ANEXO XIV  
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO CORPO TÉCNICO 
 
 
 

A empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob o Nº ____________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____________________, portador(a) da cédula de 

identidade Nº ______________ e do CPF Nº ____, DECLARA, para os fins previstos na TOMADA DE 

PREÇOS Nº 2/2022-002-PMAF, sob as penas cabíveis, de que o licitante disponibilizará dos equipamentos 

necessários a execução do objeto e que possui em seu quadro funcional, profissionais com formação e 

experiência compatíveis com o grau de dificuldade dos serviços a serem contratados para execução do 

objeto da presente licitação. 

 
Cidade/UF, ______ de____________2022. 

 
 
 
 
 

(Carimbo da empresa e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO XV 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO Nº ______________ 
 

«MODALIDADE» «NO_LICITACAO» 
 

A «UNID_GEST», neste ato denominado CONTRATANTE, localizado na AV. Alacid Nunes, 79  inscrito no 

CNPJ (MF) sob o nº 83.211.375.0001-28, representado pelo Sr. ................, Prefeita Municipal, portador do 

CPF nº ................, residente na rua......................, sn, e, de outro lado a empresa 

________________,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 «MODALIDADE» «NO_LICITACAO» 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 
1.1. O presente Contrato tem como objeto a «OBJETO_LICITADO» 
 
1.2. A obra de que se trata o caput desta Cláusula, desenvolver-se-ão através de Ordens de Execução de 
Serviços, a serem emitidas pela(o) «UNID_GEST» 
 
1.3. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 
2.1. Os serviços ora contratados compreendem as especificações, descritas nos Anexos do edital da 
«MODALIDADE» «NO_LICITACAO», partes integrantes deste Contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DESPESAS DE PAGAMENTO 
3.1. 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. 
 
3.2. A despesa com a execução dos serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas de 
empenho, está a cargo da dotação orçamentária «DOTACAO_ORCAMENTA_VALOR» 
 
3.3 - A despesa para os anos subsequentes, 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 QUARTA - DO AMPARO LEGAL 
4.1.O presente contrato será regido pela Lei nº 8.666, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, o 
edital do Processo Licitatório «MODALIDADE» «NO_LICITACAO», bem como as disposições de direito 
privado aplicável à matéria. 
 
CLÁUSULA QUINTA: ORIGEM DO CONTRATO 
5.1. O presente contrato decorre da licitação na modalidade «MODALIDADE» «NO_LICITACAO» 
 
CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
6.1. O prazo para execução dos serviços será de 180 (Cento e oitenta) dias a contar da Ordem de Execução 
de Serviços. 
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6.2. Após a emissão da Ordem de Execução de Serviços a Contratada, deverá iniciar a obra em até 10 (dez) 
dias 
 
6.3. O prazo de que trata o item 6.1, poderá ser prorrogada por igual período, quando solicitado pela parte 
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão licitante. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1. Fornecer à CONTRATADA todos os elementos que se fizerem necessários à compreensão das 
condições contratuais, colaborando com a CONTRATADA, quando solicitada, no seu estudo e interpretação. 
 
7.2. Efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições estabelecidas na Cláusula Décima deste 
Contrato. 
 
7.3. Disponibilizar informações técnicas para o bom andamento das obras em execução. 
 
7.4. Disponibilizar os pagamentos constantes na Cláusula Décima, após cumpridas todas as formalidades 
legais. 
 
CLÁUSULA OITAVA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 - A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas em Cláusulas próprias deste instrumento e seus 
anexos, bem como daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual 
sobre licitações, cabe: 

 
a) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no 
preâmbulo deste termo; 
 
b) responsabilizarem-se integralmente pelas obras e/ou serviços porventura executados com vícios ou 
defeitos, em virtude de ação ou omissão, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior, inclusive aqueles que acarretem infiltrações de qualquer espécie 
ou natureza, que deverão ser demolidos e/ou refeitos, sem ônus para o CONTRATANTE; 
 
c) responsabilizar-se pelos serviços de proteção provisórios, necessários à execução do objeto deste 
contrato, bem como pelas despesas provenientes do uso de equipamentos; 
 
d) cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo estabelecido, a obra seja entregue 
inteiramente concluída e acabada, em perfeitas condições de uso; 
 
e) observar, na execução da obra mencionada, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de 
segurança pública e as melhores normas técnicas específicas; 
 
f) providenciar, às suas expensas, junto às repartições competentes, o necessário licenciamento dos 
serviços, as aprovações respectivas, inclusive de projetos complementares, bem como de placas 
exigidas pelos órgãos competentes e pela 
CONTRATANTE; 
 
g) fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão de obra necessários à execução 
da obra; 
 
h) fornecer e utilizar na execução da obra, equipamentos e materiais novos e de primeira qualidade; 
 
i) executar ensaios, verificações e testes de materiais e de equipamentos ou de serviços executados; 
 
j) realizar as despesas com mão de obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na 
legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópias dos 
documentos de quitação; 
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l) assumir quaisquer acidentes na execução da obra, inclusive quanto às redes de serviços públicos, 
aos fatos de que resultem na destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade 
até a assinatura do "TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA"; 
 
m) se responsabilizar, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, 
tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem 
como por todos os gastos e encargos com material e mão de obra necessária à completa realização 
da obra, até a sua entrega perfeitamente concluída; 
 
n) obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do 
pessoal a ser empregado na execução da obra, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes 
da execução dos contratos de trabalho em razão de horário, condição ou demais peculiaridades; 
 
o) fornecer, na entrega da obra, as indicações práticas sobre o uso e limitações da mesma; 
 
p) providenciar o registro da obra junto ao CREA/CAU/MT e entregar a CONTRATANTE a respectiva 
ART; 
 
q) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de Prestação de Serviços, 
acompanhadas das respectivas medições devidamente aprovadas pelo Engenheiro responsável da 
CONTRATANTE, especificando claramente o custo específico com a mão de obra; 
 
r) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes às medições da obra já 
executada; 
 
s) prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão 
de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que a ela imputáveis. 
 
t) se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas provenientes, e 
equipamentos acessórios necessários à fiel execução das obras contratadas; 
 
u) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que 
devem guardar conformidade com as especificações dos Projetos Básico e Executivo, com as normas 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem 
atestadas pelo CONTRATANTE. 
 
v) se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos serviços pelo cumprimento das Normas 
de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal e demais legislações aplicáveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com 
as máquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução de obras 
ou serviços. 
 
x) manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços e as obras executados, bem 
como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e 
danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitação Definitiva das Obras. 
 
z) proceder à matrícula da obra junto ao INSS, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da 
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigação condição para a liberação dos 
pagamentos. 

 
8.2. A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de 
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de 
fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração. 
 
8.3. Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequências que 
advierem de: 

 
a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos; 
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b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços; 
 
c) falta de solidez das obras e/ou serviços executados, mesmo verificada após o termino deste 
contrato; 
 
d) violação do direito de propriedade industrial; 
 
e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e materiais utilizados na 
execução de obras e/ou serviços; 
 
f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir às obras e aos 
serviços; 
 
g) esbulho possessório; 
 
h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza; 
 
i) prejuízos causados à propriedade de terceiros. 

 
8.4. A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e 
convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o 
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição 
do pagamento dos créditos da CONTRATADA. 
 
8.5. Fornecer todos os dados solicitados, pela CONTRATANTE, ou pela comissão designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. 
 
8.6. Não mudar o projeto no todo ou em parte, sem expressa autorização da CONTRATANTE. 
 
8.7. Fica a contratada obrigada, a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, nos termos do artigo 65, § 
1º da Lei 8.666/93, mantendo-se as demais disposições contratuais. 
 
CLÁUSULA NONA: PREÇO E CONDIÇÕES DE REAJUSTE 
9.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor discriminado na «MODALIDADE» 
«NO_LICITACAO», bem como na cláusula terceira, cujo valor global é de R$ ............ (.....................), desde 
que efetiva e comprovadamente executados todos os serviços objeto deste instrumento contratual. 
 
9.2. Nos preços ora pactuados estão incluídos, todos os custos operacionais, e despesas decorrentes de 
licenças, imposto, fretes e taxas de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam ou venham a 
incidir no cumprimento do presente contrato, bem como todo e qualquer serviço de terceiros, eventualmente 
necessários, excluindo-se a Contratante de qualquer ônus decorrente desses elementos. 
 
9.3. Os valores contratados serão fixos e irreajustáveis pelo período de execução do contrato.  
 
9.4. Os valores contratados somente poderão ser reajustados após o transcurso do prazo de 12 (doze) 
meses, contados a partir do início da vigência do contrato, utilizando-se o índice IGPM/FGV ou outro que vier 
substituí-lo. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA FORMA DE PAGAMENTO 
10.1. O pagamento da execução dos serviços objeto da cláusula terceira do presente contrato, será efetuado 
de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro. 
 
10.2 As medições dos serviços realizados serão em conformidade com o Cronograma Físico Financeiro, 
através do Engenheiro Civil da Contratada, devendo os quantitativos dos serviços serem lançados no 
respectivo Boletim de Medição, e somente após a aferição efetuada pelo fiscal do Contrato e/ou Engenheiro 
Civil da PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO, o referido Boletim será aceito; 
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 10.2.1 Quaisquer diferenças porventura encontradas entre a Planilha de Quantitativos (maior ou 
menor) serão conciliadas pelos quantitativos corrigidos. 

 
 10.2.2 O pagamento do valor de serviços contratados será feito conforme as medições, baseadas na 

planilha orçamentária da CONTRATADA, o pagamento será efetuado após aprovação das medições 
pela fiscalização da OBRA e consequente liberação dos recursos financeiros, e será efetuado de 
acordo com a apresentação de medição assinada pelo Engenheiro civil do município. 

 
10.3. Após a última medição dos serviços efetivamente executados concluídos e aceitos será efetuado o 
recebimento provisório. 
 
10.4. O pagamento da execução dos serviços objeto da cláusula segunda do presente Edital será efetuado 
da seguinte forma: 
 
 a) A Contratada deverá informar ao Departamento de Planejamento e/ou ao Fiscal do Contrato 
através de Ofício/Memorando com antecedência mínima de 03 (três) dias que haverá a medição dos 
serviços, para que esse Departamento solicite junto à Comissão Permanente de Licitação a liberação do 
processo licitatório para inserção de documentação no sistema Geo-Obras do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado do Pará. 
  
 b) A Contratada deverá encaminhar ao Departamento de Planejamento e/ou ao Fiscal do Contrato o: 
Boletim de Medição (arquivo formato Excel), Boletim de Medição impresso contendo a assinatura do 
Engenheiro Civil da Contratada, do Engenheiro Civil da Prefeitura e do Ordenador de Despesa, Arquivo 
fotográfico dos serviços medidos (no mínimo 06 fotos no formato jpg), Nota Fiscal, Recibo, comprovação da 
regularidade fiscal com os Débitos Realtivos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, FGTS, CNDT, 
Fazenda Municipal e Estadual do domicílio ou sede do Contratado. 
 
 c) Após o lançamento de todos os documentos elencados na alíena "b" no sistema Geo-Obras do 
TCM-PA, será encaminhado à Tesouraria da Unidade Gestora todos os documentos necessários para no 
prazo de até 30 dias efetuar o pagamento. 
 
10.5. O recebimento definitivo da obra ocorrerá em até 180 (cento e oitenta) dias após a conclusão dos 
serviços/recebimento provisório. 
 
10.6. O recebimento definitivo da obra somente ocorrerá caso tenham sido sanadas todas as eventuais 
imperfeições detectadas durante a execução da obra ou no transcurso de prazo previsto no subitem anterior. 
 
10.7. A(O) «UNID_GEST» não efetua pagamento antecipado, não sendo considerados os itens das 
propostas que assim se apresentarem. 
 
10.8. Somente serão pagos os serviços efetivamente concluídos, medidos e aceitos. 
 
10.9. A CONTRATADA se obriga quando na emissão da nota fiscal incluir no espaço "observação" o número 
do contrato e do Processo Licitatório.  
 
10.10. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação ou 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.  
 
10.11. A liberação da parcela referente a primeira medição fica condicionada à apresentação: 

 
(a) Cópia da ART de Execução. 
 

 
10.12. Após a última medição dos serviços efetivamente executados concluídos e aceitos será efetuado o 
recebimento provisório.  
 
10.13. Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA deverá tomar as seguintes 
providências:  
 
a) testar todos os equipamentos e instalações;  
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b) revisar todos os acabamentos;  
 
c) proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas;  
 
d) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da 
obra/serviços executados;  
 
e) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra, 
inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;  
 
f) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo à obra/serviços.  
 
10.14. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da 
obra ou serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.  
 
10.15. A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento da 
obra, a reparar, às suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de falha técnica devidamente 
comprovada na execução da obra, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, 
conforme preceitua o Código Civil Brasileiro.  
 
10.16. A(O) «UNID_GEST» não efetua pagamento antecipado, não sendo considerados os itens das 
propostas que assim se apresentarem.  
 
10.17. Somente serão pagos as obras efetivamente concluídas, medidos e aceitos provisoriamente.  
 
10.18. A CONTRATADA se obriga quando na emissão da nota fiscal no espaço para observação deverá 
constar o número da «MODALIDADE» «NO_LICITACAO» e do CONTRATO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO PESSOAL EMPREGADO 
11.1. Correrão por conta exclusiva, da CONTRATADA, todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, 
fiscais e oriundas de acidentes de trabalho, decorrentes da relação de emprego entre a mesma e seu 
pessoal designado para a execução das tarefas para cumprimento deste instrumento contratual, eximindo-se 
a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade nesse sentido. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS PENALIDADES PELO INADIMPLEMENTO 
12.1. Fica estabelecido que pelo não cumprimento das obrigações assumidas ou pela inexecução total ou 
parcial do CONTRATO, a CONTRATADA sofrerá as seguintes penalidades:  
 
a) advertência; 
 
b) Diária, no percentual de (0,25% zero virgula vinte e cinco por cento), do valor total dos serviços não 
executados, por cada dia que exceder o prazo estipulado na cláusula quarta deste instrumento contratual, 
salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado e aceito pela CONTRATANTE; 
 
c) Multa, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, por infringência de qualquer outro 
dispositivo contratual; 
 
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a dois anos; e 
 
e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma lei, perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 
 
12.2. Sujeitar-se-ão às sanções previstas na cláusula 12.1, alíneas “c” e “d”, os licitantes que praticarem atos 
ilícitos visando frustrar os objetivos deste Contrato. 
 
12.3. Aplicam-se, ainda, no que concerne às demais sanções, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, como se neste instrumento transcritas fossem. 
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12.4. As multas serão aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA deverão ser recolhidas à conta da 
Prefeitura Municipal de  Abel Figueiredo, através de Documento de Arrecadação Municipal-DAM, a ser 
emitido. 
 
12.5. De qualquer multa imposta a CONTRATADA poderá no prazo legal oferecer recurso junto a 
CONTRATANTE. 
 
12.6. As penalidades estabelecidas nesta cláusula não excluem quaisquer outras previstas neste contrato, 
bem como na Lei Federal nº 8.666/93, nem a responsabilidade da CONTRATADA, por perdas e danos que 
causar a CONTRATANTE e a terceiros, em consequência de inadimplemento contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO 
13.1. O presente Contrato poderá ser rescindido administrativamente, a critério da CONTRATANTE, 
independente de interpelação judicial, em qualquer fase de execução, sem que a CONTRATADA tenha 
direito à indenização de qualquer espécie, quando: 
 
a) descumprir qualquer das obrigações contratuais, salvo se a CONTRATANTE optar pela aplicação de 
multa prevista na alínea “b”, do item 13.1 da Cláusula antecedente; 
 
b) Transferir a terceiros no todo, a execução dos serviços; 
 
c) Requerer concordata, dissolução, liquidação ou ter decretada sua falência. 
 
13.2. Reserva-se ainda à CONTRATANTE o direito de rescindir o presente CONTRATO, no todo ou em 
parte, mediante aviso por escrito com antecedência mínima de 10 (dez) dias, desde que haja ocorrência das 
hipóteses previstas no artigo 78, inciso I a XII, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das penalidades pertinentes 
e, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer indenização. 
 
13.3. Convindo às partes, poderá ser este CONTRATO rescindido por mútuo acordo, sempre que esta 
rescisão não traga prejuízo à CONTRATANTE. 
 
13.4. Qualquer que seja a hipótese de rescisão fica a CONTRATADA responsável pelo cumprimento das 
obrigações trabalhistas dela decorrentes. 
 
13.5. Aplicam-se, ainda, as disposições dos artigos 77 e 99, combinados com o artigo 55, inciso II, da Lei nº 
8.666/93, no caso de inexecução e rescisão do presente CONTRATO, como se neste instrumento transcritos 
fossem. 
 
13.6. Fica estabelecido que quaisquer importâncias eventualmente, devidas pela CONTRATANTE a 
CONTRATADA serão cobradas judicialmente, quando esgotada a via administrativa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
14.1. 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. 
 
14.2. A CONTRATANTE poderá alterar unilateralmente este contrato nos seguintes casos: 
 
 14.2.1 - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos; e 
 
 14.2.2 - 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 DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 
15.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
do valor inicial do contrato que as fizerem nos serviços de até 50% (cinquenta por cento) para REFORMA, e 
25% (vinte e cinco por cento) para CONSTRUÇÃO e/ou AMPLIAÇÃO. 
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 15.1.1 - nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo as 
supressões resultantes do acordo celebrado entre as partes. 
 
15.2. 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 DÉCIMA SEXTA: DA VIGÊNCIA 
16.1. A vigência deste Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigerá até 
«DATA_FINAL_VIG_CONTRATO», tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o 
primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei nº 8.666/93. 
 
16.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes a contratação 
sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
17.1. Ao final de cada período de 30 dias, a comissão de acompanhamento e fiscalização procederá à 
medição dos serviços efetivamente executados concluídos e aceitos, conforme cronograma físico financeiro. 
 
17.2. A Obra objeto deste contrato somente será considerada concluída e em condições de ser recebida 
depois de cumpridas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada pela Comissão 
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso de 30 (trinta) dias, necessários à observação, ou à vistoria que comprove a adequação do objeto 
aos termos contratuais, observando o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93. 
 
17.3. Depois de cumpridas todas as formalidades legais, a comissão de acompanhamento e fiscalização, 
remeterá ao Poder Executivo, relatório com todas as observações e notificações feitas no decorrer da 
execução da obra, acompanhado do Laudo Final de Recebimento da Obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
18.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelo servidor Jacó de Oliveira Lima - 
Engenheiro Civil - Contratante CREA-RJ 2017983390 Registro: 935431PA, para promover as avaliações das 
etapas executadas, observado o disposto no cronograma Físico-Financeiro;  
 
18.2. O fiscal 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.  
 
18.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato/Obras deverão ser 
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.  
 
18.4. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando a 
CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 
pertinentes a essa atribuição.  
 
18.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim 
deverão ser solicitadas a Autoridade Competente da(o) «UNID_GEST», em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes.  
 
18.6. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o 
período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: GARANTIA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 
19.1. Para garantia do fiel cumprimento das suas obrigações contratuais, a CONTRATADA caucionará junto 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO, na data de assinatura do CONTRATO, importância 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO, por qualquer um dos meios previstos no 
Artigo 56, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93. 
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19.2. Ocorrendo a hipótese do prazo de validade da garantia apresentada expirar antes do encerramento do 
Contrato, fica a proponente vencedora obrigada a apresentar a Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo nova 
garantia em favor da mesma, com prazo de validade prorrogada. 
 
19.3. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a execução e recebimento 
definitivo do objeto do contrato, e, quando em dinheiro atualizada monetariamente com base nos índices 
financeiros. 
 
19.4. A CONTRATADA poderá subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor do contrato, ficando na 
obrigatoriedade de comunicar a CONTRATANTE o nome da empresa e o objeto da subcontratação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA PUBLICAÇÃO 
20.1. O presente Contrato será publicado na forma legal, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de sua 
assinatura. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DO FORO 
21.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de Rondon do Pará, com exclusão 
de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor 
e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das 
parte, CONTRATANTE e CONTRATADA. 

 
 
 

ABEL FIGUEIREDO, em ___ de ______________ de ____ 
 
 
 

______________________________________ 
 CONTRATANTE   

 
 
 

_______________________________ 
CONTRATADA(O) 
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