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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS  

Departamento de Licitações  

 
 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/2019. 

MODALIDADE: Tomada de Preços n° 1003/2019    
Tipo: Empreitada pelo Menor Preço Global. 
AUTORA: Comissão Permanente de Licitação e Contratos. 

 
A presente Tomada de Preços é regida pelas normas contidas neste Edital e pela Lei N.º 8.666/93 com 

suas alterações posteriores, aplicando-a também aos casos omissos deste Edital. A Comissão Permanente 

de Licitação e Contratos do Município de Santa Maria das Barreiras – PA torna público aos 

interessados que realizará licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS N° 1003/2019, cuja 

abertura ocorrerá às 09h00 min do dia 21/10/2019 na Av. Rui Barbosa, 1, Centro, Santa Maria das 

Barreiras/PA. 
 

1 – DO OBJETO 
 

1.1  –  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA  A  CONSTRUÇÃO  DE 

37(TRINTA E SETE BUEIROS) BUEIROS CELULARES NAS VICINAIS NOVA 

ESPERANÇÃ, VICINAL AGROVILA (ESTRADA MESTRA), VICINAL INAJA X 

AGROPECUS, VICINAL AGROVILA X SAO BENTO, VICINAL SERRA AZUL X 

ESTRADA MESTRE, VICINAL RIO PRETO X ESTRADA MESTRE, SERRA AZUL 20 X 

PA CONCEIÇÃO, Totalizando a extensão d 108,5 de serviços no Municipio de Santa 

Maria das Barreiras, conforme termo de convênio nº 015/2019 – SETRAN/PA, memoriais 

descritivos, projetos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias e minuta contratual, expressos 

neste Edital e em seus Anexos. 
 

1.2 - 1.2 – O serviço deverá ser prestado no seguinte endereço: Estradas Vicinais, zona rural do 

Municipio de Santa Maria das Barreiras, Pará. 
 

2 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

2.1. Os interessados poderão retirar o Edital completo, no setor de licitação da Prefeitura Municipal de 

Santa Maria das Barreiras, PA, Avenida Rui Barbosa nº 1,  Centro, Santa Maria das Barreiras, PA, ou no 

site www.santamariadasbarreiras, gov.br 
 

2.2 – Os serviços serão efetuados mediante execução indireta no regime de empreitada por preço global, 

do tipo menor preço. 
 

2.3 – A caracterização dos serviços a serem adquiridos, quanto à sua qualidade e quantidade, bem como 

às condições de sua contratação, encontram-se discriminados nos anexos do presente ato convocatório. 

 

2.1 – VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS 
 

2.2.1 - As empresas interessadas, por intermédio de pelo menos um de seus Responsáveis Técnicos, do 

quadro permanente da empresa, deverão procurar a Prefeitura Municipal e requerer esclarecimento e se 

necessário o acompanhmento de servidor resposnsavel da Prefeitura Municipal de Santa Maria das 

Barreiras/PA, para efetuar a visita técnica antes da elaboração da proposta, de forma que sejam 

identificadas, observadas e  assinaladas  todas  as  dificuldades  e  peculiaridades,  no  tocante  à  

execução  dos  serviços  a  serem contratados. Deverá  protocolado pela licitante solicitação de visita, 

que será agendada pela Prefeitura Municipal.  
 

http://www.santamariadasbarreiras/
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2.2.2 - A vistoria será efetuada até o segundo dia útil (17/10/2019) anterior à data prevista para 

recebimento dos envelopes. Quaisquer informações quanto ás visitas poderão ser obtidas junto a Prefeitura 

Municipal  através do telefone (94) 3319-3105 ou e-mail: marcioneiva2019@hotmail.com. 
 

2.2.3 - O Atestado de Vistoria será expedido pelo departamento de Engenharia e Arquitetura do Santa 

Maria das Barreiras, PA. 
 

2.5 - As empresas interessadas deverão ter pleno conhecimento dos termos constantes deste Edital e das 

condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento 

como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do contrato. 
 

2.6 - Caso a licitante não queira participar da visita técnica, deverá apresentar, em substituição ao atestado 

de visita, declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno 

conhecimento das  condições  e  peculiaridades  inerentes  à  natureza  dos  trabalhos,  que  assume  total 

responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que 

ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Santa Maria das Barreiras, PA. 
 

3. – DO SUPORTE LEGAL 
 

3.1 – Esta licitação foi regularmente solicitada pelo Departamento de Engenharia, com fundamento 

no artigo 23, inciso I, alínea “b”, da Lei n. 8.666/93, bem como autorizada pela Autoridade Superior, 

o Sr. Prefeito Municipal, conforme consta no Processo Licitatório n.º  55/2019, tendo ainda seu 

conteúdo e anexos devidamente analisado pela Assessoria Jurídica, obedecendo a todos os requisitos 

legais dispostos na Lei n. 8.666/93. 
 

4. – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO  
 

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 
15 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS  

PATRIMONIAIS 
17.512.0501.1-024 DRAGAGEM DRENAGEM E LIMPEZA DE AGUAS 
PLUVIAIS 

 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 
 

4.2 - Consta nos autos do Processo Licitatório de n.º 55, documento emitido pelo Contador do 

Município, para garantir disponibilidade orçamentária apta a acobertar a presente despesa. 

 

4.3 -  Consta nos autos do Processo Licitatório de nº 55, termo de convênio nº 15/2019 – Secretaria de 

Estado de Transporte/SETRAN.  
 

5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

5.1. Poderão participar da Tomada de Preços as empresas interessadas, que atenderem a todas as exigências 
deste edital, seus anexos e que tenham ramo de atividade pertinente ao objeto licitado. 
5.1.1. Os interessados deverão estar  em acordo com a qualificação pertinente ao objeto, junto ao CREA 
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU.  

 
                  5.2. Sob pena de desclassificação, os interessados a participar do presente Tomada de Preços deverão 

trazer a documentação original ou fotocópias das mesmas autenticadas por cartório. 
5.2.1. Só serão aceitas cópias legíveis. 
5.2.2. Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas. 
5.2.3.O Presidente da Comissão de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 
documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 
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5.3. Nos casos omissos, a Comissão permanente de Licitação considerará como prazo de validade aceitável 

o de 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão. 
 

5.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
I - Que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
II - Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
III - Inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas 
esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou 
registrado no Cadastro de Fornecedores do Estado, conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição; 
IV - Estrangeiras que não funcionem no País; 
V - Sociedades Cooperativas. 
VI - Pessoas Jurídicas que inadimpliram contratos ou ordens de fornecimento firmadas junto a este 
Município; 
5.5. A simples apresentação da proposta comercial corresponde à indicação, por parte da licitante, de que 
inexistem  fatos  que  impeçam  a  sua  participação na  presente  licitação,  eximindo  assim  a  Comissão 

Permanente de Licitação do disposto no art. 97 da Lei n. 8.666/93. 
5.5.1 Fica a licitante obrigada a informar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditiva 
da habilitação, se isto ocorrer após a abertura do certame. 
5.6. A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte do licitante: 
5.6.1. Estar ciente das condições da licitação; 
5.6.2. Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados; 
5.6.3.  Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo Presidente da  Comissão de 
Licitação; 
5.6.4. Manter, durante toda a execução do eventual contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ele assumidas, todas as condições para habilitação exigidas na licitação. 
 

6. DA PARTICIPAÇÃO DA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

6.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, alterada pela lei 

complementar n° 147/2014, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição. 
6.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 

(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor  do  certame,  prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  da  Administração  Pública,  para  a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão 

que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado. 

6.2.  A  não  regularização  da  documentação  no  prazo  previsto,  implicará  decadência  do  direito  à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 

facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação para contratação. 
6.3. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 
empresas  de  pequeno  porte,  entendendo-se  por  empate  aquelas  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  e  desde  que  a  melhor  oferta  inicial  não  seja  de  uma 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
6.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
6.4.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 
objeto licitado; 
6.4.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 
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7.7.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 10.3, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
6.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem acima citado, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
6.4.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado em 
favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
6.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a Lei 

Complementar n. 123/2006, alterada pela lei complementar n° 147/2014, deverá apresentar, na forma da 

lei, juntamente com os documentos de habilitação, a declaração de que não se encontra em nenhuma das 

situações do § 4º do art. 3º do dispositivo supracitado. 
 

7 – ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 

7.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade na aplicação da 

lei, devendo protocolar o pedido no Setor de Licitações, até o 5º dia útil que anteceder a data fixada para 
a abertura dos invólucros de Habilitação, conforme previsto no parágrafo 1º, do artigo 41, da Lei n. 

8.666/93. 
7.2. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele licitante que 
não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura dos envelopes, ou seja, até às 
13h00min (treze horas) do dia 02 de outubro de 2019, apontando de forma clara e objetiva as 
falhas  ou  irregularidades  que  entende  viciarem  o  mesmo.  As  petições  deverão  ser  protocoladas, 
devidamente instruídas (assinatura, endereço, razão social e telefone para contato), junto ao Setor de 
Licitações deste Município. 
7.3. Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os vícios e, caso a 
formulação da proposta seja afetada, nova data será designada para a realização do certame; 
7.4. Ocorrendo impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da 
execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar 

a pena estabelecida na legislação vigente. 
7.5. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização de 

qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 02 (dois) a 03 (três) anos, e 

multa, nos termos do artigo 93, da Lei 8.666/93. 
 

8 – DO CREDENCIAMENTO 
 
 

8.1. No horário previsto no preâmbulo deste edital, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um 
representante, o qual deverá identificar-se junto a Comissão Permanente de licitação, quando solicitado, 

exibindo a respectiva cédula de identidade ou documento equivalente e comprovando, por meio de 

instrumento próprio, poderes para a prática dos atos inerentes ao certame. 
8.2. Se a empresa for representada por procurador, faz-se necessário o credenciamento através de outorga 
por instrumento público ou particular, neste último caso, com firma reconhecida em cartório, com menção 
expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para recebimento de intimações e notificações, 

desistência ou não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao certame. 
8.2.1. Deverá acompanhar a Procuração cópia do Ato Constitutivo (contrato social, registro e outros 
documentos legalmente aceitos), a fim de demonstrar que o outorgante possui poderes para tal. 
8.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá comprovar 
ser o responsável legalmente, podendo assim assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
8.4.  Caso  haja  a  substituição  do  representante,  deverá  o  novo  representante,  exibir  documentos 
probatórios de sua atual condição, para que a licitante possa participar das demais fases do procedimento 
licitatório. 
8.5. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 
8.6. Certidões emitidas pela Junta Comercial ou Cartório competente certificando a situação da empresa 
de enquadramento ou reenquadramento de ME e EPP (IN/DNRC nº 103/2007). 
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8.7.  O  documento  de  credenciamento,  com  a  apresentação  da  respectiva  cédula  de  identidade ou 
documento equivalente com foto, e a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, deverá vir 
FORA  DOS  ENVELOPES  de  “DOCUMENTOS  DE  HABILITAÇÃO”  e  “PROPOSTA  DE 
PREÇOS”, sendo apresentada a Comissão Permanente de Licitação quando solicitados. 
8.8. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Comissão Permanente de Licitação e juntados 

ao processo licitatório. 
 

9 – RECEBIMENTO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 

9.1 – Na data, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, serão recebidos os envelopes contendo 

os “Documentos de Habilitação” e “Proposta de Preços”, dando-se início, nesta mesma sessão, à abertura 

dos primeiros e em seguida dos segundos, observado o disposto nos incisos I e III do artigo 43 da Lei n. 

8.666/93. 
9.2. As proponentes deverão apresentar, 02 (dois) envelopes distintos, opacos, indevassáveis, lacrados e 

rubricados, contendo os seguintes dizeres: 
 

À Prefeitura Municipal de Santa Maria das 

Barreiras – PA 

Avenida Rui Barbosa, 1 Centro. 
Processo Licitatório nº 55/2019. 

Tomada de Preços nº 1003/2019. 
Envelope n° 001 - Documentos de Habilitação 

Abertura: 21/10/2019 às 09h00min. 
 

À Prefeitura Municipal de Santa Maria das 

Barreiras – PA 

Avenida Rui Barbosa, 1 Centro. 

Processo Licitatório nº 55/2019. 
Tomada de Preços nº 1003/2019. 
Envelope n° 002 - Documentos de Habilitação 

Abertura: 21/10/2019 às 09h00min. 
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9.3.Todos os volumes deverão ser adequadamente encadernados, com todas as folhas rubricadas e 

numeradas em ordem sequencial, apresentando no início um índice e ao final um termo de encerramento. 
9.4. As licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando duplicidade e 

inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis. 
9.5. Todos os documentos exigidos deverão estar em plena vigência e dentro de seu prazo de validade. 

 
10 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
10.1. Será considerada habilitada a licitante que apresentar os documentos a seguir listados, observando 
que: 
10.1.2. A licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir será inabilitada e 
sujeita às penalidades legais; 
10.1.3.  Constituem  motivos  para  inabilitação  da  licitante,  ressalvada  a  hipótese  de  saneamento  da 
documentação, prevista no subitem 10.1.3.4: 
10.1.3.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação; 
10.1.3.2. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento; 
10.1.3.3. A apresentação de documentação de habilitação que contrariar qualquer dispositivo contido em 
Lei vigente e deste Edital ou um de seus Anexos; 
10.1.3.4. Os documentos necessários à Habilitação que puderem ser extraídos via internet comprovando 

sua validade, serão impressos, excepcionalmente, pela Comissão Permanente de Licitação ou um dos 
membros da equipe de apoio, apenas para efeitos de comprovação de autenticidade daqueles apresentados; 
10.1.3.5. O envelope referente aos documentos de habilitação deverá conter os documentos em originais 
atualizados, ou cópia de cada documento individualmente autenticada, ou ainda, cópias simples que 
poderão ser autenticadas pelo Presidente da Comissão de Licitação ou sua Equipe de Apoio no ato de 

abertura da documentação de habilitação, devendo estar acompanhadas dos respectivos originais, não se 
aplicando aos documentos que puderem ser extraídos via internet. 
10.2. Os documentos de habilitação, que deverão ser apresentados na sessão pública, de forma numerada, 
sequencial e inseridos no envelope n. 01, são os seguintes: 
10.2.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do artigo 32, 
§ 2o, da Lei n. 8.666/93 (conforme modelo Anexo III); 
a) No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da Lei Complementar n. 

123/2006, alterada pela lei  complementar  n° 147/2014, possuir  alguma  restrição na documentação 
referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração. 
b) A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que  trata a  Lei 
Complementar n. 123/2006, alterada pela lei complementar n° 147/2014, deverá apresentar, na forma da 

lei, juntamente com os documentos de habilitação, e declaração de que não se encontra em nenhuma das 
situações do § 4º do art. 3º da mesma lei. (Anexo IV); 
10.2.2. Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, empregado (s) com menos de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° 

da Constituição da República, inciso V, artigo 27 da Lei n. 8.666/93 (conforme modelo Anexo II); 
10.2.3. Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores 

públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão (conforme modelo Anexo 

II). 

10.2.4 – Atestado de visita tecnica conforme Item 2.1 
 

10.3 Documentos Relativos à Habilitação Jurídica: As empresas interessadas deverão apresentar 

a seguinte documentação: 
a) cédula de Identidade, quando se tratar de empresa individual; 
b) registro comercial, no caso de empresa individual; 

                 c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de  
                  sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de  
                   seus administradores; 

d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
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e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 

e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir. 
 

10.4. A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirá na apresentação dos 

seguintes documentos: 
11.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
11.4.2. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, que deverá ser comprovada através da apresentação 
de Certidão de Regularidade de Tributos e Contribuições Federais e Certidão de Regularidade quanto à 
Dívida Ativa da União, expedidas pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional; 
11.4.3. Prova de regularidade com as Fazendas Municipal e Estadual; 
11.4.4. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – CRF, 
emitido pela Caixa Econômica Federal; 
11.4.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-lei n. 5.452. 
11.4.6. A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos 
de Negativa; 
11.4.7.1. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a existência de créditos 

não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade 

esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos 

termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em 

mandado de segurança. 
 

11.5. A documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira consistirá na apresentação 
dos seguintes documentos: 
11.5-A. Comprovação de possuir Capital Social mínimo integralizado ou de valor do patrimônio líquido 
mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor global estimado de todos os anexos, cuja comprovação 
poderá ser feita através de Certidão Simplificada ou registrado no Contrato Social expedido pela junta 
Comercial, e poderá ser atualizada até a data de apresentação das propostas, por índice estabelecido na 
legislação vigente; 
11.5.1. Certidão Negativa de Falência ou concordata, emitida pelo Distribuidor da sede da licitante, com 
validade máxima de 06 (seis) meses; 
11.5.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível e apresentável 
na prova da lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado a mais 

de três meses da data de apresentação da proposta. 
11.5.3 Garantia no valor de 1% (um por cento), de manutação de proposta , cabendo ao 

licitante optar por uma das modalidades de garantias: 
 

a) Caução em dinheiro ou títulos de dívida pública da União; 
b) Seguro-Garantia; 
c) Fiança Bancária. 
11.6. A documentação relativa a Qualificação Técnica consistirá na apresentação do seguinte 
documento: 
11.6.1. Atestado de Capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, onde 

comprove ter o licitante executado, ou estar executando, objeto similar ao presente objeto licitatório, em 

conjunto com o termo de contrato,  registrado(s) no CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil - CAU da região onde os serviços foram executados. 
 

11.6.2. Acervo Técnico: 
11.6.2.1  Do(s)  Responsável  (eis)  Técnico(s):  Atestado(s)  de  responsabilidade  técnica,  devidamente 
registrado(s) no CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU da região onde os 
serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT, 
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expedida(s) por estes Conselhos, que comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para órgão ou 
entidade da administração pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, 
ou ainda, para empresas privadas, serviços em prédio público, comercial ou industrial, com características 
técnicas compatíveis com o objeto da presente licitação, a seguir relacionado. 
11.6.2.2  O(s)  Responsável(eis)  Técnico(s)  indicado(s)  deverá(ao)  fazer  parte  do  quadro  da  empresa 
(funcionários, contratados nos termos da legislação civil ou sócios), comprovada essa condição por meio 

de cópia autenticada da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social para o empregado, contrato de 
prestação de serviços e do Contrato Social da Empresa ou Certidão de Pessoa Jurídica do CREA para o 
sócio ou proprietário. A mencionada comprovação deverá ser efetuada pela empresa vencedora no ato da 

assinatura do contrato. 
11.6.2.3. Prova de inscrição da licitante e dos seus responsáveis técnicos, junto ao Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA competente da região a que estiver vinculada a licitante, 

que comprove atividade relacionada com o objeto, em plena validade. 
 

12 – DO JULGAMENTO DO ENVELOPE DE LICITAÇÃO 
 

12.1. No dia e local indicados neste Edital, na presença dos Licitantes ou seus representantes e demais 
pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissão de Licitação, iniciará os trabalhos, examinando os 

documentos contidos no envelope de n. 01 – Habilitação, que serão examinados e rubricados pelos 

membros da Comissão Permanente de Licitação, bem como pelos proponentes ou seus representantes. 
12.2. Os documentos de habilitação serão analisados pela Comissão Permanente de Licitação, por técnico 
requisitado pela mesma (se for o caso) e pelos licitantes presentes; 
12.3. Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, que deverá ser assinada pelos membros da 

Comissão e pelos Licitantes, devendo toda e qualquer declaração constar obrigatoriamente da mesma. 
12.4. Os envelopes "Proposta" das proponentes julgadas "inabilitadas" ficarão à disposição dos licitantes, 
obedecidas às formalidades legais, serão devolvidos mediante recibo. 
12.5. Será inabilitada da presente licitação a Proponente que não preencher os requisitos constantes deste 
Edital. 
12.5.1. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. 
12.6. Se todas as propostas forem inabilitadas, a Administração fixara às licitantes, prazo de 08 (oito) dias 

úteis para apresentação de outros documentos ou outras propostas, escoimadas das causas que redundaram 

na sua inabilitação ou desclassificação. 
 

13 – DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
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13.1. A proposta contida no interior do envelope n. 02, identificado nos termos do item 10.2 deste edital, 
deverá ser apresentada na seguinte forma: 
13.1.1. Carta Proposta com as folhas rubricadas e a última assinada e datada pelo representante legal da 

licitante, devidamente autorizado, em original, datilografada ou impressa por processo eletrônico, de 
linguagem clara e objetiva, em papel timbrado da empresa, contendo a identificação com nome, razão ou 
denominação social do licitante, em uma única via, sem erros, emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, 

devendo ainda ser numerada em todas as folhas, especificando o objeto de forma inequívoca. 
13.1.2. Proposta de Preços contendo a exata descrição dos serviços que serão executados e dos materiais 
que serão utilizados para a execução da obra. 
13.1.3. Cronograma físico-financeiro. 
13.1.4. Composição do LDI – Lucro e Despesa Indireta (antigo BDI), adotada pela licitante, sendo aceito 
pelo TCE/MT o máximo de 30%. 
13.1.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias. 
13.1.6. Valor total proposto para a execução dos serviços expresso na unidade monetária “Real” (R$) e 

com a fração relativa aos centavos grafada com apenas 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 
13.1.7. Declaração de que no preço proposto para a execução dos serviços, de acordo com os projetos e 
especificações que fazem parte integrante deste Edital, já estão inclusas todas e quaisquer despesas com 
materiais, equipamentos e ferramentas, mão de obra, encargos trabalhistas, encargos sociais, taxas devidas 
a órgãos públicos, emolumentos, enfim, quaisquer despesas necessárias para a realização dos serviços, 
inclusive o LDI. 
13.1.8.  A  empresa  participante  do  certame,  apresentará  planilha  de  formação  de  preços  unitários 

correspondentes a cada item de sua proposta, devendo este não ultrapassar o valor disposto no na 
Planilha orçamentária, sob pena de desclassificação. 
13.1.9. Não será aceita proposta apresentada via fax, bem como proposta enviada via correio que chegue 
à Comissão Permanente de Licitação, fora do horário estipulado. E só será aceito envelopes protocolado 
01 (um) dia antes da data de abertura do certame. 

 
14 – DO JULGAMENTO DO ENVELOPE DE PROPOSTAS 

 
14.1. O Julgamento das propostas será realizado em conformidade com o disposto no inciso I, parágrafo 

1º, do artigo 45 c/c artigo 48 da Lei n. 8.666/93, sendo desclassificadas as propostas que: 
a) não atenderem as exigências editalícias; 
b) tiver proposta superior ao estabelecido no termo de referência. 
14.2. Passado o prazo recursal sem a interposição de nenhum recurso ou sendo esse prazo renunciado 
expressamente, proceder-se-á a abertura dos envelopes “proposta”, dos licitantes habilitados. 
14.3. Uma vez abertos os envelopes, as Propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo 
admitidas  quaisquer  providências  posteriores  tendentes  a  sanar  falhas  ou  omissões  que  as  ofertas 
apresentarem em relação às exigências e formalidades previstas neste Edital. 
14.4. As Propostas serão rubricadas, examinadas pelos membros da Comissão de Licitação e colocadas à 
disposição dos Licitantes presentes para também apreciarem, em seguida serão classificadas em ordem 
crescente de valores. 
14.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 
sorteio, em ato público, que será realizado na própria sessão. 
14.6. Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, que deverá ser assinada pelos membros da 

Comissão   e   pelos   representantes   das   licitantes,   devendo   toda   e   qualquer   declaração   constar 
obrigatoriamente da mesma. 
14.7. Se o julgamento não ocorrer logo após a abertura dos envelopes, a Comissão de Licitação divulgará 

o resultado da licitação, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.14.8. O direito de empate 

ficto das microempresas e das empresas de pequeno porte será cumprido, nos termos do item 06 deste 

Edital. 
 

15 – DOS PROCEDIMENTOS GERAIS 
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15.1. Os invólucros contendo a Documentação e Propostas serão recebidas no dia, hora e local indicados 

neste Edital, sendo que após a hora marcada nenhum invólucro será recebido pela Comissão, devendo 
neste caso a ocorrência ficar consignada em Ata. 
15.2. A abertura dos invólucros, contendo a documentação para habilitação e as propostas de preços serão 
efetuadas em ato público, do qual se lavrará Ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela 

Comissão de Licitação. 
15.3. Será inabilitada ou desclassificada a empresa que deixar de apresentar documento ou anexo exigido 
neste Edital, mesmo que na interpretação do licitante não tenha nada a ser declarado. 
15.4. Na sessão, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação submeterá todos os invólucros à 
rubrica dos presentes, em seguida fará a abertura do envelope de n. 01 que será rubricado e apreciado 
pelos licitantes e Comissão. 
15.5. O exame da Documentação, sempre que possível, será realizado na sessão de abertura, pela Comissão 
de Julgamento. Estando todos os prepostos das  licitantes  presentes, o resultado do julgamento da 
habilitação será por comunicação direta, caso contrário, será publicado no Diário Oficial do Estado, 

abrindo-se prazo recursal. 
15.6. A Comissão Permanente de Licitação poderá também, segundo as circunstâncias, fazer a conferência 
e  apreciação  dos  documentos  de  habilitação  em  sessão  interna  em  data  posterior  à  da  sessão  do 
recebimento e que, estando presentes todos os participantes, já ficará consignado em Ata, a data da sessão 
para divulgação do resultado do julgamento da habilitação, onde serão franqueados os documentos para 
análise dos participantes interessados. Sempre que não estiverem presentes todos os participantes, será 
aberto prazo recursal e o resultado publicado na forma da lei. 
15.7.  Ao  concorrente  INABILITADO  será  devolvido  o  invólucro  de  n.  02,  devidamente  lacrado, 

contendo sua proposta de preço (após desistência expressa do direito de interpor recurso, ou transcorrido 
o prazo recursal ou após o julgamento do recurso). Esta devolução poderá ser efetuada diretamente ao 

licitante presente, ou através de remessa à empresa, devendo o contra-recibo fazer parte integrante do 

processo licitatório. O registro desta entrega, por qualquer um dos meios, deverá ser consignado em Ata. 
15.7.1. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. 
15.8. As propostas dos concorrentes HABILITADOS serão abertas em sessão pública, rubricadas pelos 
licitantes e Comissão. 
15.9. As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital serão verificadas quanto a erros aritméticos 
para os preços, os quais serão corrigidos pela Comissão de Licitação da seguinte forma: 
a) Em caso de divergência dos preços unitários da planilha de orçamento e da composição de preços, 
prevalecerá os preços constantes nesta última; 
b) Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso prevalecerá o valor por extenso; 
c) Erros de transcrição das quantidades do projeto para a Proposta, o produto será corrigido devidamente, 
mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total; 
d) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente será retificado, mantendo-se 

o preço unitário e quantidade e corrigindo-se o produto; 
e) Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas corretas, trocando-se a soma. 
15.10. Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão de Licitação do Município, 

necessárias para corrigir erros aritméticos cometidos pelos licitantes, não serão aceitas Propostas contendo 
borrões, emendas ou rasuras. 
15.11. Se a proposta da licitante vencedora sofrer correções pela Comissão de Licitação, aquela deverá 

apresentar nova planilha corrigida, mantendo os valores apurado pela Comissão. A vencedora terá um 

prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a divulgação do resultado e decurso de prazo recursal, para 

reapresentação da Proposta à Comissão de Licitação. Esta Proposta após análise e rubrica fará parte 

integrante do processo licitatório. A proposta original, com as devidas correções, constará do processo 

juntamente com a nova proposta corrigida. 
15.12. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 
15.13. Ultrapassada a fase de habilitação e aberta às propostas não cabem desclassificá-las por motivo 
relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecido após o julgamento. 
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15.14. Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pela Comissão. 
 

16 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

16.1. A Comissão Permanente de Licitação fará a adjudicação do objeto deste certame, divulgando a 
proponente vencedora. 
16.2. Caberá à autoridade que determinou a abertura do processo licitatório, a decisão de homologar no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da lavratura da ata respectiva, a adjudicação realizada pela Comissão 
Permanente de Licitação. 
16.3. Todos os atos decorrentes deste certame deverão constar obrigatoriamente em Ata circunstanciada 

a respeito, que deverá ser assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e representantes 

das proponentes presentes. 
 

17 – DOS RECURSOS 
 

17.1. Em qualquer fase desta licitação caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da 

intimação do ato ou lavratura da ata, quando presentes todos os prepostos dos licitantes, ao ato em que 

foi adotada a decisão. 
17.2. Os recursos serão dirigidos ao Prefeito Municipal, por intermédio da Comissão Permanente de 

Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, 
encaminhá-los, devidamente informados, para apreciação e decisão da autoridade superior, devendo neste 
caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do processo, 
sob pena de responsabilidade. 
17.3. Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 05 
(cinco) dias úteis. 
17.4. Os recursos referentes aos atos de habilitação e julgamento das propostas terão efeitos suspensivos, 
podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao 
recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. 
17.5. Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo e/ou subscrita por 
procurador não habilitado legalmente no processo para responder pela empresa. 
17.6. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os 

autos do processo estejam com vista franqueada aos interessados. 
 

18 – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 

18.1. O adjudicatário deverá executar os serviços, objeto desta licitação, no prazo máximo de 90 
(Noventa) dias conforme cronograma físico-financeiro, contados a partir da emissão da ordem de serviço 

expedido pelo Prefeito Municipal de Santa Maria das Barreiras, |PA. 
18.2. O prazo contratual será contado em dias consecutivos. 

 
18.3. O prazo contratual poderá ser prorrogado dentro da vigência do contrato, na forma prevista no § 1º 
do artigo 57 da Lei n. 8.666/93. 
18.4. O recebimento dos serviços, após sua conclusão, obedecerá ao disposto nos artigos 73 e 74 da Lei 
nº 8.666/93. 
18.5. Nos termos do §2º do artigo 64 da n. 8.666/93, poderá a administração quando o convocado não 

assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidas, chamar 

os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em igual tempo e nas mesmas condições 

da primeira classificada, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 e seus parágrafos da Lei Federal 

n. 8.666/93. 
 

19 – DO VALOR 
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19.1.  O  valor  global  estimado  como  referência  para  o  objeto  desta  Licitação  é  de  R$  630.013,73 

(Seiscentos e trinta mil, treze reais e setenta e três centavos), sendo esse o preço máximo que este 

Município se dispõe a pagar pelos serviços contratados. 
 

20 – DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

20.1. O pagamento será efetuado após as medições realizadas, vistoria e autorização e disponibilização dos 
recursos, e mediante a apresentação da nota fiscal. 
20.2.  O pagamento das medições  fica condicionado à  apresentação pela Contratada,  dos seguintes 
documentos: 
a) Apresentação da ART de execução devidamente paga e registrada no CREA; 
b) Registro da Obra no INSS - CEI; 
c) CRF – Certidão de regularidade do FGTS; 
d) CND – Certidão Negativa de Débitos, expedida pelo INSS; 
e) Quitação dos débitos trabalhistas, previdenciários e tributários referentes aos funcionários integrantes 

do seu corpo funcional, apresentação à regularização de todo período compreendido entre a última 

medição e a nova a ser realizada ou entre o início da execução da obra e sua primeira medição. 
 

21 – DO CONTRATO 
 

21.1. Após a homologação da licitação, o vencedor será convocado no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
para assinatura do Contrato, na forma da minuta apresentada no Anexo VI deste Edital. 
21.2.  Do  Contrato  regulado  pelas  disposições  deste  Edital,  decorrem  as  obrigações,  direitos  e 
responsabilidades das partes relativas aos serviços ou obra objeto desta licitação. 
21.3. Mediante Termo Aditivo aprovado pelo Prefeito Municipal, poderão ser efetuados acréscimos ou 
supressões que se fizerem nos serviços até os limites estabelecidos no artigo 65 da Lei n. 8.666/93. 
21.4. A licitante não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto contratado, sem anuência do 
Município de Santa Maria das Barreiras, Pará. 
21.5. As alterações do valor do Contrato decorrentes de modificações de quantitativos e qualitativos, bem 

como as prorrogações de prazos serão formalizadas por lavratura de Termos Aditivos, os quais deverão 

ser aprovados pelo Prefeito Municipal de Santa Maria das Barreiras. 
 

22 – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 

22.1. O valor que propôs o licitante vencedor será fixo e irreajustável, ressalvando disposições da Lei n. 
8666/93. 
22.2. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. 

 
 

23 – DO RECEBIMENTO DA OBRA 
 

23.1. Executado o Contrato, a obra será recebida através de Termo Provisório e após, Definitivo: 
a)  Provisoriamente  pelo  Responsável  por  seu  acompanhamento  e  Fiscalização,  mediante  termo 
circunstanciado em até 15 dias do comunicado escrito da Contratada; 
b) Definitivamente por Comissão de Engenheiros e Arquitetos designados pelo Prefeito Municipal, 
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após terem os serviços sido examinados e julgados 
em  perfeitas  condições  técnicas,  não  excedendo  o  prazo  de  até  90  (noventa)  dias  contados  do 
Recebimento Provisório; 
c) O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do 

serviço ou obra, podendo ocorrer solicitações para correções de defeitos de execução que surgirem dentro 

dos limites de prazo de garantia estabelecidos pela Lei. 
 

24 – CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS. 
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24.1. O objeto licitado deverá ser executado de acordo com o projeto básico, especificações e normas 
técnicas pertinentes. 
24.2. Todo pessoal da contratada deverá possuir habilidade e experiência para executar adequadamente os 
serviços que lhes forem atribuídos: 
a) O(s) profissional(is) indicado como responsável(is) técnico(s), deverá(ao) estar permanentemente na 
obra, admitindo-se a substituição por profissional  de experiência equivalente ou superior, mediante 
justificativa da empresa e aprovação do Município de Confresa conforme previsto no § 10 do artigo 30 da 
Lei n. 8.666/93; 
b) A qualquer momento, devido a uma real necessidade levantada pela fiscalização, o Município poderá 
solicitar a mudança do Responsável Técnico da Obra. 
24.3 Será de inteira responsabilidade da empresa contratada prover meios de segurança para os operários, 
equipe de fiscalização e visitantes credenciados, no ambiente onde serão realizados os serviços. 
24.4. As normas da ABNT e as condições previstas neste Edital e seus anexos deverão ser obedecidas. 
Qualquer  alteração  na  sistemática  por elas estabelecidas,  com a  respectiva justificativa  técnica,  será 
primeiramente submetida à consideração do Município, a quem caberá decidir sobre a orientação a ser 
adotada. 
24.5. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda 
execução dos serviços. 
24.6. Os serviços serão considerados concluídos depois de cumprida todas as exigências do Edital, bem 
como do Contrato. 
24.7. A CONTRATADA obriga-se a permitir o livre acesso dos servidores do CONTRATANTE e outros 
órgãos de controle aos documentos e registros contábeis da empresa, na forma do Art. 44 da Portaria 
Interministerial n. 127/2008. 
24.8. A contratante realizará a retenção do percentual de 11% (onze por cento) a favor do INSS, nos 
termos do Art.150, § 1º, inciso V da Instrução Normativa nº 03/2005 da SRP – Secretaria da Receita 
Previdenciária. (Formula = 11% x 35% do valor da Nota Fiscal). 
24.9 A contratada manterá no local o livro DIÁRIO DE OBRA, devendo o contratante receber as 

segundas  vias  das folhas  do  mesmo.  Nesse  livro  estarão  registrados  os  trabalhos  em  andamentos, 

condições  especiais  que  afetem  o  desenvolvimento  dos  trabalhos  e  o  fornecimento  de  materiais, 

fiscalizações ocorridas e suas observações, anotações técnicas, etc., servindo de meio de comunicação 

formal  entre  as  partes.  As  anotações  das  fiscalizações  no  DIÁRIO  DE  OBRA  terão  validade  de 

comunicação escrita, devendo ser rubricadas pelos representantes de ambas as partes. 

 
25 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
25.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará sujeita às 
penalidades previstas nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, quais sejam: 
25.1.1 Por atraso injustificado na execução do objeto: 
25.1.1.1 Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento); 
25.1.1.2 Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) sobre o 
total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais; 
25.1.1.3. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor devido, 

equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e 0,40% (quarenta centésimos 
por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso. 
25.1.2. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocatório, o Município 

de Santa Maria das Barreiras poderá garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções: 
25.1.2.1. Advertência, 
25.1.2.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo de 
15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos 

porventura causados ao Município de Santa Maria das Barreiras, PA; 
25.1.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a, 
bem como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral no cadastro de fornecedores do 
Município de Santa Maria das Barreiras por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
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25.2. As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobradas administrativa 
ou judicialmente; 
25.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua 

aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato 
venha acarretar ao Município de Santa Maria das Barreiras, PA; 
25.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis; 
25.5.  Nas  hipóteses  de  apresentação  de  documentação  inverossímil,  cometimento  de  fraude  ou 
comportamento  de  modo  inidôneo,  a  licitante  poderá  sofrer,  além  dos  procedimentos  cabíveis de 
atribuição desta instituição, os previstos na Lei n. 8.666/93, que poderão ser aplicadas cumulativamente: 
25.5.1. Desclassificação ou inabilitação caso o procedimento se encontre em fase de julgamento; 

 
26 – DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO 

 
26.1.  Por  razões  de  interesse  público,  decorrente  de  fato  superveniente devidamente  comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta a Administração poderá revogar a presente licitação, 
devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. 
26.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato e não gera obrigação de indenizar, 
ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei n. 8.666/93. 
26.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa. 
 

27 – NOTIFICAÇÕES DO RESULTADO 
 

27.1. O resultado da licitação será publicado na imprensa oficial, salvo, se presentes todos os prepostos 

dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos 

interessados e lavrada em ata, conforme inciso I, § 1º, art. 109 da Lei n. 8.666/93. 
 

28 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

28.1. A licitante deverá arcar com todos os custos associados à Habilitação e apresentação de sua Proposta. 

O Município de Santa Maria das Barreiras, PA,  em nenhuma hipótese será responsável por tais custos, 

quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou o resultado desta. 
28.2. A licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, projetos, Normas, 
especificações e Leis citadas neste Edital e seus anexos. 
28.3. Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das Propostas, o Município de Santa Maria das 

Barreiras poderá por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em consequência de respostas fornecidas às 
empresas quando da solicitação de esclarecimentos, modificar os referidos documentos mediante 
expedição de uma errata que será publicada na imprensa oficial. 
28.3.1. Quando essa errata vier a alterar a elaboração da Proposta de Preços, o Município prorrogará a 
entrega das mesmas, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. 
28.3.2. Qualquer modificação no edital que, inquestionavelmente não afetar a formulação das propostas 
será divulgado pela mesma forma que se deu, mantendo-se o prazo inicialmente estabelecido. 
28.4. A participação nesta Tomada de Preços implica no conhecimento integral e aceitação dos termos e 
condições nela inseridas, por parte dos proponentes, bem como das demais normas legais que disciplinam 
a matéria. 
28.5. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 

o do vencimento. 
 

29 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

29.1. Qualquer informações e esclarecimentos relativos à presente Tomada de Preços, serão prestados 

pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, no horário das 08h00min às 13h00min na sede da 
Prefeitura Municipal ou pelo telefone (094) 3319-3105. 
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29.2. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos de acordo com as disposições da Lei Federal 
n. 8.666/1993 e dos demais diplomas legais aplicáveis. 
29.3. As planilhas estarão à disposição para qualquer verificação no setor de licitação. 

 
30 – ANEXOS DO PRESENTE EDITAL 

 
30.1. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os seguintes anexos, cujo 
teor vincula totalmente os licitantes: 
Anexo I: Modelo Carta de Credenciamento 
Anexo II: Declaração de Cumprimento de Requisitos Legais 
Anexo III: Declaração de Superveniência de Fato Impeditivos da Habilitação 
Anexo IV: Declaração de ME e EPP 
Anexo V: Minuta do Contrato 
Anexo VI: Recibo do Edital 
Anexo VII: Atestado de Vistoria 

Anexo VIII: Projeto Base 
 

Santa Maria das Barreiras PA, em 16 de setembro de 2.019. 
 

________________________________________ 
            Marcio Neiva 

PRESIDENTE CPL 
PORTARIA Nº 001/2019 
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ANEXO I 
 

Modelo de Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) 
(Papel timbrado da empresa) 

 
Ao 
Município de  Santa Maria das Barreiras, PA. 
Ref.: Licitação na modalidade Tomada de Preços n. 1003/2019. 

 
Indicamos o (a) Senhor (a)......................................................................, Portador (a) da cédula de identidade 

n°..........................................,  órgão  expedidor..................................,  como  nosso  representante  legal  na 

Licitação em referência, podendo rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, 

manifestar, prestar todos os esclarecimentos à nossa Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e 

recursos, enfim, praticar todo os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento. 
 

Informações Importantes: 

CNPJ n. 
Inscrição Estadual n. 
Razão Social: 
Nome de Fantasia: 

 
Local e data 

Assinatura do representante legal 
CPF: 

Carimbo de CNPJ da empresa: 
 

OBS: Em caso de representação por meio de procuração particular, a mesma deverá ter firma reconhecida 

em cartório. 
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ANEXO II 
Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) 

(Papel timbrado da empresa) 
 

Ao 
Município de Santa Maria das Barreiras, Pará 
Ref.: Licitação na modalidade Tomada de Preços n. 1003/2019. 

 
(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº ------------------------, sediada na Rua ---------- 

----------------------------, nº -----------, bairro, ---------------------, CEP-------------- Município ------------------- 
------, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital do Tomada 

de Preços n. 1003/2019 DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 

· Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 
9.854/1999. 

· Não  possui  em  seu  quadro  de  pessoal  servidores  públicos  do  Poder  Executivo  Municipal 

exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso 

III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar nº 04/90). 
 

 
Local e data 

Assinatura do representante legal 
CPF: 

Carimbo de CNPJ da empresa: 
 
 
 
 

(  ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*. 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
 

 
Ao 
Município de Santa Maria das Barreiras, Pará 
Ref.: Licitação na modalidade Tomada de Preços n. 1003/2019. 

 
 

A empresa _______________, CNPJ ___________, sediada na rua ______, bairro __________, cidade 

__________,   neste   ato   representado   pelo   Senhor   (a)   ______________,   portador   do   RG 

______________ e inscrito no CPF sob o número ______________, no uso de suas atribuições legais, 

comprometendo-se nos termos da legislação reguladora da matéria, a informar a qualquer tempo, sob pena 

das penalidades cabíveis, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos a habilitação para este certame 

licitatório no Município de Santa Maria das Barreiras, Pará – Tomada de Preços n. 1003/2019 na 

forma determinada no § 2º, do artigo 32, da lei 8666/93 e alterações, devidamente assinada pelo 

representante legal da empresa participante. 
 
 

 
Local e data 

Assinatura do representante legal 
CPF: 

Carimbo de CNPJ da empresa: 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 
 

 
Modelo da Declaração para ME e EPP (Empregador Pessoa Jurídica) 

(Papel timbrado da empresa) 
 

 
Ao 
Município de Santa Maria das Barreiras, Pará 
Ref.: Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 1003/2019. 

 

 
Para fins de participação na licitação (indicar o nº registrado no Edital), a (o) (Nome completo do 
Proponente), CNPJ, sediada na (Endereço completo), declara, sob as penas da lei que é (Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso), na forma da Lei Complementar Federal n. 123, de 
14.06.2006alterada pela lei complementar n° 147/2014. 

 

 
Local e data 

Assinatura do representante legal 
CPF: 

Carimbo de CNPJ da empresa: 
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ANEXO V. 
 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ____/2019. 
 

CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA 
________________________________________________ PARA A 
CONSTRUÇÃO DE BUEIROS,  
CONFORME, CONFORME  SOLICITAÇÃO DO 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE SANTA 
MARIA DAS BARREIRAS-PA. 

 
O Município de Santa Maria das Barreiras,  Estado de Pará, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com 
sede administrativa  a  Av.  Rui Barbosa, 1, Centro,  Centro,  nesta  cidade,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  

o  n° 10.249.381/0001-09, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. José Barbosa de 

Faria, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na Rua:                    , nesta cidade, 

portador da Carteira de Identidade RG n.                         e inscrito no CPF sob o n.                     ,

 doraavante denominado de CONTRATANTE, e a empresa 
___________________,   inscrita   no   CNPJ   com   o   n.   ______________,   doravante   designada 

CONTRATADA, representada, neste ato, por ________________________, RG n. ____________ e 

CPF n. ______________, considerando o constante no  Processo Licitatório n. 55/2019, e em 

observância ao disposto na Lei n. 8.666/93, e demais normas aplicáveis, RESOLVEM celebrar o presente 

Contrato nos seguintes termos e condições: 
 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

Contratação de pessoa jurídica para a CONSTRUÇÃO  DE 37(TRINTA E SETE BUEIROS) 

BUEIROS CELULARES NAS VICINAIS NOVA ESPERANÇÃ, VICINAL AGROVILA 

(ESTRADA MESTRA), VICINAL INAJA X AGROPECUS, VICINAL AGROVILA X 

SAO BENTO, VICINAL SERRA AZUL X ESTRADA MESTRE, VICINAL RIO PRETO X 

ESTRADA MESTRE, SERRA AZUL 20 X PA CONCEIÇÃO, Totalizando a extensão d 

108,5 de serviços no Municipio de Santa Maria das Barreiras, conforme termo de conv ênio 

nº 15/2019 – SETRAN/PA,  conforme  projeto  básico, Memorial Descritivo e Planilha 

Orçamentária anexas. 
 

CLAUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO 
 

2.1. Para realizar o objeto deste contrato foi realizado procedimento licitatório na modalidade Tomada 
de Preços nº. 1003/2019, com fundamento na Lei n. 8.666/93, no que couber, conforme autorização 

da Autoridade Competente, Prefeito Municipal Sr. José Narbosa de Faria, disposta no Processo 

Licitatório n. 55/2019. 
2.2. Para eficácia do presente instrumento, o Município providenciará a publicação do seu extrato no 

Diário Oficial Eletrônico, conforme Lei n. 8666/93. 
 

CLAUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO 
 

3.1. Os serviços serão efetuados conforme condições e especificações constantes no Processo Licitatório 
n. 55/2019. 
3.2. O objeto deste Contrato deverá ser executado em estrita observância ao Edital de Licitação Tomada 

de Preços n. 1003/2019 e seus anexos. 
 

CLAUSULA QUARTA – DA CONTRATADA E DOS PREÇOS PRATICADOS 
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4.1. Empresa Vencedora: 
CNPJ: 
Inscrição Estadual: 
Endereço: 
CEP: 
Cidade/Estado: 
Telefones: E-
mail: 
Representante Legal: 
RG: CPF: 
4.2. Descrição do Serviços/Etapa 

4.3.Quantidade - Preços Unitários e Totais 

Total Geral 
 

CLAUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

5.1. Executar os serviços, de acordo com as especificações constantes no Processo Licitatório n. 
55/2019, dentro do prazo máximo de 90 (Noventa) dias corridos, contados a partir do recebimento da 

Ordem de Serviços emitida pelo Município de Santa Maria das Barreiras, Pará; 
5.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas à execução dos serviços, disponibilizando todos 
equipamentos necessários, e pelas despesas para retirada desses equipamentos, bem como, por todas e 
quaisquer despesas relativas a impostos, taxas e quaisquer outras que forem devidas, referentes ao objeto 

deste contrato; 
5.3. Dar ciência ao Tribunal de Contas, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 
verificar quando da execução dos serviços; 
5.4. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a este órgão ou a terceiros em razão 
de ação ou omissão,  dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
5.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos 
do artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores; 
5.6. Manter, durante o período de entrega, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste 
Termo, quando da realização do pagamento pelo Município; 
5.7. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que 
sejam compatíveis com o regime de direito público; 
5.8. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município; 
5.9. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização do Município, por escrito, em duas vias e 
entregues mediante recibo; 
5.10. Permitir o livre acesso dos servidores do CONTRATANTE e outros órgãos de controle aos 
documentos e registros contábeis da  empresa, na  forma  do Art.  44  da  Portaria Interministerial  n. 
127/2008. 
5.11. Não realizar subcontratação total ou parcial dos serviços, sem anuência do Município. No caso de 
subcontratação autorizada pelo Contratante, a Contratada continuará a responder direta e exclusivamente 
pelos serviços e pelas responsabilidades legais e contratuais assumidas; 
5.12. Responsabilizarem-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de 
culpa ou dolo, relativos à execução do contrato ou em conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante; 
5.13. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de trabalho com 

seus empregados, em virtude da execução do presente contrato ou em conexão com ele, ainda que 

ocorridos em dependências da Contratante; 
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5.15. Será obrigado a reparar, corrigir ou remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste 

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções a serem feitas, dessa forma, o contratado 
deverá substituir, sem ônus para o Município, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 
5.16A contratada manterá no local o livro DIÁRIO DE OBRA, devendo o contratante receber as 

segundas  vias  das folhas  do  mesmo.  Nesse  livro  estarão  registrados  os  trabalhos  em  andamentos, 

condições  especiais  que  afetem  o  desenvolvimento  dos  trabalhos  e  o  fornecimento  de  materiais, 

fiscalizações ocorridas e suas observações, anotações técnicas, etc., servindo de meio de comunicação 

formal  entre  as  partes.  As  anotações  das  fiscalizações  no  DIÁRIO  DE  OBRA  terão  validade  de 

comunicação escrita, devendo ser rubricadas pelos representantes de ambas as partes. 
 

CLAUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

6.1. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços que a licitante vencedora entregar fora das especificações 
deste Termo; 
6.2.  Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  pertinentes  que  venham  a  ser  solicitados  pelo 
representante da licitante vencedora; 
6.3. Comunicar imediatamente a empresa vencedora qualquer irregularidade manifestada na execução dos 
serviços; 
6.4. Aplicar penalidades à licitante vencedora, por descumprimento das condições estabelecidas neste 
Termo; 
6.5. Verificar a manutenção pela licitante vencedora das condições de habilitação, estabelecidas neste 
Termo; 
6.6. Realizar a retenção do percentual de 11% (onze por cento) a favor do INSS, nos termos do Art.-150, 
§ 1º, inciso V da Instrução Normativa nº 03/2005 da SRP – Secretaria da Receita Previdenciária. (Fórmula 

= 11% x 35% do valor da Nota Fiscal.); 
6.7.  Efetuar  o  pagamento  à  licitante  vencedora, de  acordo  com  as  condições  de  preços  e  prazos 
estabelecidos neste instrumento, de acordo com as vistorias feitas pela área demandante; 
6.8. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste Instrumento. 
Ficando designado o (a) Servidor (a) ___________________________ CPF: _____________________, 
nomeado mediante portaria Municipal de ___/___/2019. 
6.9. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução, fixando prazo para sua correção. 
6.10. Fiscalizar livremente os serviços, não eximindo a licitante vencedora de total responsabilidade quanto 

à execução dos mesmos. 
 

CLAUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

7.1. O Contrato terá sua vigência de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua assinatura; 
7.3. O prazo para assinatura do Contrato será de 05 (cinco) dias, contados da convocação formal da 
adjudicatária; 
7.4. O Contrato deverá ser assinado pelo representante legal da adjudicatária, mediante apresentação do 
contrato social ou documento que comprove os poderes para tal investidura e cédula de identidade do 
representante, caso esses documentos não constem dos autos do processo licitatório, e uma vez atendidas 
às exigências do subitem anterior; 
7.5. A critério da administração, o prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado, desde que 
ocorra motivo justificado, mediante solicitação formal da adjudicatária e aceito por este Município; 
7.6. Constituem motivos para o cancelamento do Contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78 da 

Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, bem como as previstas no item 20 deste Edital; 
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7.7. A critério deste Município, o contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais 

como ordem de fornecimento, nota de empenho, autorização de compra, dentre outros, nos termos do 

artigo 62 da Lei n. 8.666/93. 
 

CLAUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

8.1.  O  pagamento  será  efetuado  após  as  medições  realizadas,  vistoria  e  autorização  mediante  a 
apresentação da nota fiscal. 
8.2. A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, a descrição completa dos serviços 
executados, além do número da conta, agência e nome do banco onde deverá ser feito o pagamento; 
8.2.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas a contratada, 

para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento 
realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas. 
8.2.2. Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará 
aceitação definitiva dos produtos entregues. 
8.3. O Município não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem 
como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”; 
8.4.  As  despesas  bancárias  decorrentes  de  transferência  de  valores  para  outras  praças  serão  de 
responsabilidade do Contratado. 
8.5. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da Certidão Negativa de Débitos para com o Sistema de 

Seguridade Social (INSS) e o Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de 

Tempo de Serviços (FGTS). 
 

CLAUSULA NONA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 

9.1. O valor que propôs o licitante vencedor será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na alínea ‘d’ do 

inciso II do artigo 65 da Lei nº. 8666/93. 
9.1.1. Os preços praticados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente Contrato, 
admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a 
partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado. 
9.1.2. Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei n. 8.666/93, serão concedidos após decorrido 12 

(doze) meses da vigência do contrato, por provocação do contratado, que deverá comprovar através de 
percentuais  do  IGPM/FGV,  o  reajuste  pleiteado,  que  passarão  por  análise  contábil  de  servidores 
designados pelo Município. 
9.2. Os preços praticados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, 
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele 
vigente no mercado à época da contratação. 
9.3. Caso o preço praticado seja superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao 
Contratado, mediante correspondência, redução do preço praticado, de forma a adequá-lo ao preço usual 
no mercado. 
9.4. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores 

à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços. 
 

CLAUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

10.1. O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, nas seguintes situações: 
a) Quando o contratado não cumprir as obrigações constantes do Edital de Licitação e neste Contrato; 
b) Quando o contratado der causa a rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, 

XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
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c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial deste Contrato; 
d) Os preços praticados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 
10.2. Ocorrendo a rescisão contratual, o contratado será informado por correspondência, a qual será 
juntada ao processo administrativo. 
10.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do contratado, a comunicação será feita 
por publicação no Diário Oficial do Estado do Pará, considerando-se rescindido o contrato a partir 
da última publicação. 
10.4. A solicitação do contratado para rescisão contratual poderá não ser aceita pelo Município, facultando- 
se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste instrumento. 
10.5. Havendo a rescisão contratual, cessarão todas as atividades do contratado, relativas ao serviço 
prestado; 
10.6. Caso o Município não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato a seu exclusivo critério, poderá 

suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o contratado cumpra integralmente 

a condição contratual infringida. 
 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 
 

11.1. A execução serviços fora das normas pactuadas neste instrumento sujeitará a empresa, a juízo da 

Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez 

por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8666/93; 
11.1.1. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com o Município 
e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 11.2.2; 
11.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial do fornecimento acordado, a Administração poderá aplicar 
à contratada, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93: 
11.2.1. Advertência por escrito; 
11.2.2. Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre 
o valor total do contrato; 
b) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega da obra; 
c) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas 
do contrato e itens deste edital ou pela recusa da sua assinatura; 
d) multa de 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato nos casos 
previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal 
incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa; 
11.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município 
de Confresa, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem 
justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos; 
11.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93; 
11.3. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados 

da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada 
possuir com este Município; 
11.3.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da ciência 
da  intimação,  podendo  a  Administração  reconsiderar  sua  decisão  ou  nesse  prazo  encaminhá-lo 
devidamente informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo; 
11.4. Serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios as sanções administrativas previstas no item 22 

do edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 
 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 
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15 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS  
PATRIMONIAIS 
17.512.0501.1-024 DRAGAGEM DRENAGEM E LIMPEZA DE AGUAS 

PLUVIAIS 

 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 
 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

13.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 
aditivo ou apostilamento ao presente contrato. 
II. A CONTRATADA obriga-se a se manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação 
e a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas, bem como as normas previstas na Lei 8.666/93 e 
legislação complementar; 
III. Vinculam-se a este contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de 
Tomada de Preços n. 1003/2019, seus anexos e a proposta da contratada; 
IV. É vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e 

expressa autorização do Município. 
 

CLASULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
 

14.1. As partes contratantes elegem o foro de Conceição do Araguaia - PA como competente para 

dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não 

puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma 
para um só efeito legal. 

Santa Maria das Barreiras - PA, ____ de_________ 
2019. 

MUNICÍPIO DE SANTA 
MARIA DAS 
BARREIRAS/PA 
PREFEITO MUNICIPAL 
EMPRESA CONTRATADA 
CNPJ 
TESTEMUNHAS: 
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ANEXO VI 
RECIBO DO EDITAL 

 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ Nº: 
E-mail: 
Cidade / Estado: 
Telefone / FAX 
Pessoa para contato: 
Retiramos cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 
Local: Santa Maria das Barreiras, Pará, ____ de ________ de 2019. 

________________________________ 
Assinatura 

 
Senhor Licitante, 
Visando comunicação futura entre o Município e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o 

recibo de entrega do edital e remeter à Comissão Permanente de Licitação por meio do telefone: (94) 3319- 

3105. 
 

A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitação do Município de Santa 

Maria das Barreiras, PA,  da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 

convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
 

Santa Maria das Barreiras/PA, ______ de _______________ de 2019. 
 
 

 
________________________________________ 

             Marcio Neiva 
PRESIDENTE CPL 

PORTARIA Nº 001/2019 
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ANEXO VII 
ATESTADO DE VISTORIA 

 

 
(Nome da empresa) ______________________________ inscrita no CNPJ com o 
n____________________________ com sede na__________________________________ através de 

seu representante especializado ________________________________, com registro no CREA  n. 

__________________, declara, sob as penas da Lei, que vistoriou o local dos serviços referentes à 

Licitação Tomada de Preços n. 1003/2019, no Município de Santa Maria das Barreiras - PA, tomando 

conhecimento de todas as peculiaridades da área, bem como das dificuldades que os serviços possam 

oferecer, conforme previsto no Edital. 
 
 

 
Santa Maria das Barreiras – PA,______ de _______________ 2019. 

 
 
 
 
 

 
________________________________ 
Representante Especializado da Empresa 

CREA Nº. 
 
 
 
 
 

______________________________ 
 Engenheiro Do Município 

de Santa Maria das 

Barreiras, Pará 
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Anexo VIII 
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Projeto Básico 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Implantação de Bueiros Celulares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA RURAL 
 
 

 

 

 

Santa Maria das Barreiras / PA 
 
 
 

 
 
 
 

Maio/2019 
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PROJETO BÁSICO - ESTRADAS 
 
 

Implantação de Bueiros Celulares – Santa Maria das Barreiras / PA 
 

 

 

1 - INTRODUÇÃO 
 

Com base nos fundamentos no art. 7o da Lei no 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores, este 
projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que possibilitem viabilizar a Implantação de 108,50 m de bueiros 
celulares como abaixo relacionada, sendo que os bueiros  estão localizados na zona rural  do município de Santa Maria 

das Barreiras, no Estado do Pará. 
Essas obras serão executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas, em 

consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. 
 
Com a execução dessas obras, vislumbra-se melhorar as condições sócio-econômica dos colonos 

estabelecidos nos assentamentos, que atualmente estão enfrentando circunstâncias adversas à sua própria subsistência, 
diante de problemas que envolvem a saúde, educação, transporte, comercialização de seus produtos, etc. A PMSMB, , 
sensível a estas realidades, tem buscado minimizar os problemas dentro da esfera de sua competência, tentando 
estender de forma mais abrangente possível os benefícios de infra-estrutura a essas áreas carentes. 

 
As obras, objeto deste projeto básico, serão executadas com recursos do Tesouro do Estado e 

Contrapartida do município de Santa Maria das Barreiras - PA, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos 
públicos  
 

BUEIRO 
TOTAL 

QUANT TOTAL METROS 

BUEIRO 1,5 21 31,50 
BUEIRO 3,5 10 35,00 
BUEIRO 7,0 6 42,00 

 TOTAL 108,50 

 
 
 
 

2 - JUSTIFICATIVA 
 
 

No caso presente as áreas são carentes de infra-estrutura e a assistência técnica e social é incipiente, o 
que se torna um forte motivo para o êxodo rural em direção aos grandes centros urbanos. Um dos problemas mais 
graves nos assentamentos diz respeito à grande quantidades de córregos e pontilhões  que gera pontos de interrupção 
que dificulta efetivamente o acesso, o transporte escolar e o escoamento da produção. 

 

A Construção de bueiros é uma necessidade das comunidades ocupantes das áreas, já que tem como 
objetivo dotar a região beneficiada de um tráfego eficiente, de modo que a mesma se integre às malhas municipais, 
estaduais e federais existentes na proximidade e, com isso contribuindo para o desenvolvimento sócio-econômico da 
região. 

 

A estradas do município estão necessitando da eliminação de pontilhões . São observadas grandes 
dificuldades no escoamento da produção agrícola local, devido à grande números de pontilhões com defeito. Deve-se 
observar que essas estradas, uma vez dotadas de obras de arte corrente, irão apresentar um ótimo retorno para os 
produtores e toda a população local. 

 
 

3 - LOCALIZAÇÃO DOS PROJETOS 
 

Os Projetos de Assentamento beneficiados pelos bueiros  aqui referidos estão localizados no município 
de Santa Maria das Barreiras - PA. 
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As obras serão executadas de acordo com os locais definidos pelos técnicos da Prefeitura Municipal de 

Santa Maria das Barreiras. 
 
 

4 - DIAGNÓSTICO 
 

 
Em relação à topografia nos locais, verifica-se que as vicinais apresentam um relevo mediamente 

ondulado a plano, com pequenos trechos mais acidentados, conforme se pode concluir pelos resumos dos 
levantamentos feitos em campo. 

 

Quanto às dimensões dos bueiros , serão 21 unidades de (1,5 mx 7,50 mx 1,0 m), 10 unidades de 
(3,5 m x 4,20 m x 2,5 m) e 06 unidades de (7,0 m x 4,20 m x 2,5 m). 

 
. 
Entendemos que após a conclusão das obras, a conservação e demais obrigações técnicas deverão 

ficar a cargo da Secretaria de Obras do Município de Santa Maria das Barreiras -PA. 
 
Na elaboração deste projeto que objetiva a implantação de pequenos trechos e complementação de 

serviços nos existentes, foi observado alguns pontos como se segue: 
 
 
a - A Planilha Orçamentária contém todos os itens necessários à execução dos bueiros, com a devida e 

correta discriminação dos serviços a serem executados (Infraestrutura, laje de fundo, superestrutura/alas, vigas em 
concreto armado , tabuleiros e guarda rodas ) seus quantitativos unitários e os respectivos custos. Verifica-se que foi 
previsto e disponibilizado na planilha orçamentária recursos para a contratação do Projeto Executivo das obras. 

 
 

5 - APOIO INSTITUCIONAL 
 
As instituições que darão apoio na viabilidade do empreendimento são: 
 

      - Governo do Estado do Pará através da SETRAN – Secretaria de Transportes 
 
 
- Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras, no financiamento da obra Contrapartida, na 

realização dos procedimentos licitatórios, contratação de empresas, pagamentos devidos, fiscalização e recebimento das 
obras, bem como apoio logístico, social e técnico ao empreendimento. 

 
Também poderão ser envolvidos os assentados locais, principalmente suas lideranças, buscando desta 

forma atender amplamente aos interesses dos que vão efetivamente utilizar as estradas vicinais.  

 
 
6 - SOLUÇÃO ALTERNATIVA E AVALIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS 

 

 
A solução ora apresentada, em nosso entendimento, se apresenta como uma alternativa viável para a 

questão, uma vez que possibilita, em curto prazo, uma resposta quase imediata aos reclames da comunidade local em 
relação à implantação de obras de infra-estrutura básica nas referidas vicinais  

 
Quanto aos benefícios, entendemos que o mais relevante é que a implantação e bueiros celulares nas 

estradas vicinais existentes e planejadas pela Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras proporcionará aos 
assentados e à comunidade agrícola local, o acesso às parcelas, facilitando o transporte da população e da produção 
para o comércio, . 

 
Com a infra-estrutura implantada, o trabalhador rural não só escoará sua produção, mas também 

perspectivas de obter melhores condições de vida, proporcionado pelo melhor acesso aos centros urbanos da região. 
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O presente projeto básico foi estimado no montante de: 

 
 

Bueiros 
 

 
Número de famílias 

beneficiadas 

 
Custo total da obra 

(R$) 

 
Custo por família 

(R$ / fam) 

Implantação de Bueiros 4000 630.013,73 157,50 

Total 4000 630.013,73 157,50 

 

 
7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 

 
Para a realização completa das obras objeto deste Projeto Básico, estima-se o prazo de execução em 

165(Cento e Sessenta e cinco) dias corridos. O prazo de vigência será o prazo de execução adicionado em mais 45 
(quarenta e cinco) dias corridos para realização dos procedimentos licitatórios. 

 
8 - ANEXOS DO PROJETO BÁSICO 

 
O presente projeto básico referente é composto pelos seguintes itens: 

 
a. Especificações Técnicas e Metodologia Executiva Básica; 
b. Planilha Orçamentária de Quantitativos e Preços Referenciais 
c. Cronograma físico-financeiro 
d.  Memória de Cálculo; 
e. Projeto Estrutural 
f. Planta de Localização 
g. Fotos do levantamento; 
h. ART de Elaboração do Projeto. 

 

 
Santa Maria da Barreiras, 07 de maio  de 2019. 

 
 
 
 

 

Considerando as informações técnicas contidas neste projeto básico e o que determina o Art. 7 da Lei 
n.° 8.666/93 e demais legislações vigentes que regem a matéria, o Exmº Sr. José Barbosa de Faria, Prefeito Municipal, 
resolve: 

 
a) APROVAR o Projeto Básico e o Plano de Trabalho referente à Implantação de Bueiros Celulares 

localizado(s) no município de Santa Maria das Barreiras – PA; 
b) APROVAR e garantir a disponibilidade orçamentária da estimativa de custo de R$ 

630.013,73(Seiscentos e Trinta  Mil, Treze Reais e Setenta e Três Centavos) sendo R$ 600.000,00 ( 
Seiscentos  Mil Reais) Repassados pelo Governo do Estado e R$ 30.013,73 (Trinta Mil, Treze Reais 
e Setenta e Três  Centavos) custeados pela Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras; 
 

Santa Maria das Barreiras  07 de maio  de 2019. 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

José Barbosa de Faria 
Prefeito Municipal  
Santa Maria das 

Barreiras  



 
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS  

Departamento de Licitações  

 
 

 
 

Especificações Técnicas 
 
 

 

Especificações Técnicas 
 

 
As especificações aqui prescritas visam fornecer subsídios capazes de garantir uma execução 

economicamente viável, dentro dos padrões técnicos adotados pela PMSMB, devendo ser aplicada apenas em relação 
aos serviços previstos na planilha de quantitativos e custos, peça componente do projeto básico e da execução da 

obra. 
 
 

A Empresa Executora dimensionará e disponibilizará máquinas, equipamentos e mão de obra adequada 
à execução de cada serviço, conforme referendo Plano de Trabalho. Contudo a Fiscalização observará o andamento dos 
serviços e, havendo atrasos ou mesmo possibilidade de vir a tê-los, exigirá aumento de máquinas e equipamentos, assim 
como mão de obra capaz para execução das tarefas. 

 
Caso haja atraso nos serviços, a Empresa Executora deverá encaminhar a Secretaria de Obras da 

Prefeitura  , ofício contendo justificativas e Novo Cronograma atualizado para análise da Prefeitura, estando a mesma 
sujeitas à penalidades previstas no Contrato. 

 
 

1 – PROJETO EXECUTIVO 
 

Deverá ser providenciada pela contratada a elaboração de Projeto Executivo com Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART, devendo ser entregues a PMSMB antes do início das obras, sendo que os serviços só 
poderão ser iniciados após a apresentação do Projeto Executivo. 

 
 
 
 

1.2 - ATERROS 

 
Os aterros serão executados nos terrenos que os suportarão, para prevenir futuras ocorrências de 

recalques. Deverá ser verificada a ocorrência de nascente ou infiltração de água, materiais de fundações de baixo 
suporte ou saturados. Nas regiões planas com predominância de solo arenoso, para a implantação das estradas vicinais 
necessita-se da execução, sobre a camada de areia, de um envelopamento com material argiloso com espessura mínima 
de 30 cm, com os respectivos procedimentos de compactação, para a partir daí realizar o lançamento do revestimento 
primário.    

 
Os aterros só deverão ser iniciados após a conclusão das obras de artes correntes(Pontes) que 

interceptam o leito do futuro corpo estradal. 
 
As operações de aterros serão executadas em camadas sucessivas na espessura máxima de 0,30 m, 

espalhada por motoniveladora ou equipamento similar. Essa espessura poderá ser reduzida, a critério da Fiscalização, 
quando o material a ser compactado se constituir de solos argilosos com pouco ou nenhum material granular. 

 



 
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS  

Departamento de Licitações  

 
 

 
Toda operação de compactação deverá ser executada das bordas da estrada para o seu centro, 

passando-se o rolo, no mínimo, 03 (três) vezes por faixa.  
 
A inclinação dos taludes do aterro deverá obedecer em princípio à taxa de 2/3, que poderá variar em 

função do tipo de solo, deslocamento horizontal / altura, de forma a proporcionar maior estabilidade do solo. 
 

 
 

1.3 - EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA TERRAPLENAGEM 

 
Para execução dos serviços de terraplenagem é prevista a utilização dos seguintes equipamentos e 

máquinas: 
 

a - Trator de esteiras com lâmina; 
 

b - Trator de pneus; 
 

c - Grade com discos; 
 

d - Carregador Frontal; 
 

e - Motoniveladora; 
 

f - Escavadeira hidráulica; 
 

g - Rolo compactador liso; 
 

h - Rolo compactador pé-de-carneiro; 
 

i - Caminhão basculante; 
 

j - Caminhão tanque (pipa) com dispersor; 
 

l - Caminhão de carroceria; 
 

m - Caminhão com guindauto; e 
 

n - Equipamentos manuais, tipo: moto serra, sapo mecânico, etc; 

 
 
2.0- OBRAS DE ARTE ESPECIAL (BUEIROS CELULARES-GALERIAS) 
 

 
2.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
Este memorial descritivo tem como objetivo retratar a construção Bueiros Celulares (Galerias) em concreto 

armado com dimensões (1,5 x 7,5 m x 1,0 m), (3,50 m x 4,20 m x 2,5 m) e (7,0 m x 4,20 x 3,50), a serem construídas na 
zona rural de Santa Maria das Barreiras. Essas obras são destinadas a retirada de pontos  crítico e a eliminação de 
pontilhões para melhoria das condições de escoamento da produção conforme convênio SETRAN/PMSMB. O Projeto 
Executivo dos bueiros deverá ser elaborado de acordo com as normas técnicas pertinentes ao caso (NBR - 6.118, NBR - 
6120, NBR - 6122, NBR - 7187, NBR - 7188 / NB - 6, NBR - 7190, NBR -  8.681 e NBR - 8800) e deverá ser composto 
de: 

 
a - Memória do cálculo estrutural e dimensionamento; 
 

 

b - Planta com detalhes construtivos (Arquitetura); 
 

c - Planta com Detalhamento Estrutural  
e - Memória de cálculo dos quantitativos dos serviços; 
 

f - Especificações Técnicas e Memorial Descritivo; 



 
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS  

Departamento de Licitações  

 
 

 
 

g - Anotação de Responsabilidade Técnica e 
 

h - Planilha orçamentária; 

 
22 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
Será procedida uma limpeza manual do terreno, com a remoção da camada vegetal na área prevista para 

a construção das pontes . 
 
A locação dos bueiros será realizada de forma convencional, utilizando-se gabarito constituído por tábuas 

corridas fixadas em pontaletes de madeira. 
 

2.3 - MOVIMENTO DE TERRA 

 
Serão realizadas escavações mecanizadas sob o local de implantação dos bueiros . 
 

2.4 - INFRAESTRUTURA 

 
Foi previsto implantação de estacas escavadas até a profundidade de 1,5 m. 

 
 
Será executado Laje de fundo com 15 cm de espessura em concreto armado. 
 
Após o período de cura do concreto, será realizada a execução das formas laterais para confecção das 

paredes laterais (alas). 
 
 
2.6 – SUPERESTRUTURA/ALAS 

 

A superestrutura é constituída pelo conjunto formado pelas longarinas, cortinas, alas, tabuleiro e guarda 
rodas que recebem e transmitem à mesoestrutura as cargas provenientes do tráfego.  

 
As longarinas servem de sustentação longitudinal às cargas atuantes na estrutura dos bueiros, sendo 

constituídas por vigas de concreto conforme calculo estrutural. 
 
As cortinas trabalham contendo o aterro e distribuindo uniformemente, as cargas destas, as fundações.  
 
O tabuleiro da ponte é formado Laje de concreto armado O tabuleiro recebe diretamente as cargas 

provenientes do tráfego e as distribui de forma uniforme às longarinas principais. 
 
Os guardas rodas funcionam como obstáculo/barreira, dificultando que os veículos saiam da plataforma do 

bueiro, protegendo os usuários.  
. 
 
).  
 

2.7 - DIVERSOS 

 
Os aterros dos encabeçamentos deverão ser executados em conformidade com as especificações para 

serviços de terraplenagem (aterros), sendo que na compactação das seções mais próximas as alas deverá ter-se o 
cuidado de utilizar equipamento específico, tais como sapo mecânico, para evitar dano aos mesmos. 

 
Os aterros dos encabeçamentos dos serão executados pelo município e  só poderão ser executados após 

transcorridos 21 (vinte e um) dias do término da concretagem dos bueiros. 

 
Na execução da obra, a empresa responsável deverá ter o cuidado para que haja o menor impacto 

ambiental possível, e ainda, que não sejam deixados entulhos ou restos de materiais de construção nos locais das obras. 



 
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS  

Departamento de Licitações  

 
 

 
 
Os bueiros deverão ser executadas após as sondagens dos terrenos e elaboração dos projetos executivos 

dos mesmaos, uma vez que para elaboração dos projetos básicos foi realizado somente um levantamento expedito de 
campo, visando, sobretudo, mensurar os vãos dos bueiros, não sendo realizada nenhuma sondagem. 

 
 

 

3.0 - EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS 
               

 Durante a realização dos objetivos desta Especificação poderão ser utilizados os seguintes 
equipamentos: 

 
 
3.1 - EXPLORAÇÃO DO TERRENO E LOCAÇÃO DA OBRA 

 

- Teodolito - GPS - bússola - moto-serra - trena de aço - balizas - miras - ferramentas manuais. 
               

3.2 - DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA 
 

- Trator de esteira com lâmina e escarificador - moto-serra – caminhão basculante - ferramentas 
manuais.  
3.3 - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 

 

- Trator de esteira com lâmina - carregador frontal - motoniveladora - caminhão basculante - caminhão 
tanque (com dispersor) - trator de pneus - grade de disco - rolo compactador liso – rolo compactador vibratório pé-de-
carneiro, compactador a ar comprimido - ferramentas manuais.  

 
3.4 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 

 

- Trator de esteira com lâmina ou carregador frontal - retroescavadeira - caminhão comercial com 
guindaste - caminhão de carroceria - compactador ar comprimido -  betoneira - vibrador de concreto - ferramentas 
manuais - grupo gerador. 

 
3.5 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

 

- Trator de esteira com lâmina - carregador frontal – escavadeira hidráulica - caminhão basculante - 
caminhão tanque (com dispersor) - motoniveladora - trator agrícola (pneus) - grade de disco - rolo compactador vibratório 
pé-de-carneiro - rolo compactador liso - equipamentos manuais. 

 
3.6 - QUANTITATIVOS DE VOLUMES PREVISTOS 

 
Para a execução da obra, foram estimados os quantitativos e custos por conforme memória de cálculo 

apresentada e , encontrados na planilha orçamentária anexa. 
 

4 - MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

       
Os serviços serão medidos nas unidades estabelecidas na Planilha Orçamentária anexa, e seus 

pagamentos compreenderão todos os recursos utilizados na execução, tais como: materiais, mão-de-obra, transportes, 
equipamentos e todas as despesas diretas e indiretas incidentes, em estrita obediência às condições contratuais e 
legislação vigente.  

 
5 - TERMO DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

               
Ao concluir todos os serviços, a Conveniada deverá comunicar a PMSMB por escrito, a conclusão da 

obra para que a Comissão de Recebimento possa promover a inspeção geral de todo o investimento. Mediante a 
aprovação dos serviços executados, será lavrado o Termo de Aceitação. 

 
6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS  

Departamento de Licitações  

 
 

 
Nas estradas vicinais deverão prevalecer as características técnicas fundamentais necessárias para 

garantir condições de tráfego satisfatórias, ou seja: 
 
-  

Santa Maria das Barreiras, 07 de Maio de 2019. 
 

 
 

 
 

 
Jonas Lima Nerys 
CREA-GO-4.794/D 

Engenheiro Civil 
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Peso(kg)Ø

Aço: CA - 50A

Total: 367,85

5.0mm
22,79 kg

8.0mm
187,23 kg

10.0mm

157,83 kg

6.3mm

Peso + 10%

404,63 kg

25,07 kg

205,95 kg

173,61 kg

Compr(m)

148,00

474,00

255,80
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Peso(kg)Ø

Aço: CA - 50A

Total: 1.316,74 kg

5.0mm
44,23 kg

8.0mm
548,07 kg

 














10.0mm

627,37 kg

6.3mm
97,07 kg

Peso + 10%

1.448,41 kg

48,65 kg

602,88 kg

690,10 kg

106,78 kg

Compr(m)

287,20

1.387,52

1.016,80

396,20
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Peso(kg)Ø

Aço: CA - 50A

Total:

2.633,48 kg

5.0mm
88,46 kg

8.0mm

1.096,14 kg

 














10.0mm

2.509,48 kg

6.3mm
194,14 kg

Peso + 10%

2.896,82 kg

97,30 kg

2.411,52 kg

1.380,20 kg

213,56 kg

Compr(m)

574,40

2.775,04

4.067,20

792,40














































OBRA:

1,50 M

ITEM COMPOSIÇÃO UN. QUANT.  UNIT. (R$)  TOTAL (R$) 

1.0 22,00

1.1 74209/001 M2 472,44 0,00

1.2 73859/002 M2                 20,00 1,10 22,00

2.0 2.335,95

2.1 99059 M                   1,50 34,12 51,18

2.2 90106 M3                 27,00 5,21 140,67

2.3 90880 M                 15,00 55,08 826,20

2.4

2.4.1 97094 M3                   1,66 516,90 859,94

2.4.2 97086 M2                   3,60 76,56 275,62

2.4.3 85662 M²                 16,64 10,96 182,34

3.0 5.847,41

3.1 3.772,51

3.1.1 91004 M2                 65,55 11,72 768,25

3.1.2 94964 M3                   3,00 355,82 1.068,79

3.1.3 92873 M3                   3,00 141,65 425,48

3.1.4 99059 UM                   3,00 502,70 1.509,99

0,0 0,00

3.2 2.074,90

3.2.1 92509 M2                 11,25               34,41 387,11

3.2.2 94964 M3                   1,69 355,82 600,45

3.2.3 92873 M3                   1,69 141,65 239,03

3.2.4 85662 UM                   1,69 502,70 848,31

R$ 6.837,80 RESPONSÁVEL TÉCNICO POR ELABORAÇÃO

Fonte de Pesquisa: - SINAPI Jan/2019 DATA 07/09/2019

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS

SANTA MARIA DAS BARREIRAS

BUEIRO CELULAR (1,5 M X 7,5 M X 1,0 M)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO:

EXTENSÃO:

FORMA MANUSEAVEL PARA PAREDE DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO

CONCRETO FCK= 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

FABRICAÇÃO  E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER EM MADEIRA 

SERRADA , 4 UTILIZAÇÕES

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE SEM FLUIDO ESTABILIZANTE COM 25 CM DE 

DIAMETRO ATÉ 9M, CONCRETO LANÇADO ,MANUALMENTE

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUA CORRIDA, 2 

UTILIZAÇÕES

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK =30 MPA PARA ESPESSURA DE 

10 CM. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

SERVIÇO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR 

QUE 20 M², PÉ DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,2 

ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60- 4,2 MM-MALHA 

15X15

ARMACAO ACO CA-50, P/ 1,0 M³ DE CONCRETO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS

SERVIÇOS INICIAIS

INFRAESTRUTURA

LAJE DE FUNDO

SUPERESTRUTURA/ALAS

TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO

CORTINA/ALAS/PAREDE EM CONCRETO ARMADO

CUSTO UNIT. / M

CONCRETO FCK= 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO

CUSTO DIRETO R$ 8.205,36

BDI (25,0%) R$ 2.051,34

CUSTO TOTAL R$ 10.256,70

ARMACAO ACO CA-50, P/ 1,0 M³ DE CONCRETO



OBRA:

3,50 M
ITEM COMPOSIÇÃO UN. QUANT.  UNIT. (R$)  TOTAL (R$) 

1.0 55,00

1.1 74209/001 M2 472,44 0,00

1.2 73859/002 M2                 50,00 1,10 55,00

2.0 4.111,43

2.1 99059 M                   3,50 34,12 119,42

2.2 90106 M3                 96,25 5,21 501,46

2.3 90880 M                 21,00 55,08 1.156,68

2.4

2.4.1 97094 M3                   3,52 516,90 1.818,20

2.4.2 97086 M2                   1,70 76,56 130,15

2.4.3 85662 M²                 35,18 10,96 385,52

3.0 13.685,22

3.1 8.812,97

3.1.1 91004 M2                 64,45 11,72 755,35

3.1.2 94964 M3                   8,06 355,82 2.866,57

3.1.3 92873 M3                   8,06 141,65 1.141,17

3.1.4 99059 UM                   8,06 502,70 4.049,88

0,0 0,00

3.2 1.691,77

3.2.1 91004 M2                 18,90 11,72 221,51

3.2.2 94964 M3                   1,47 355,82 523,06

3.2.3 92873 M3                   1,47 141,65 208,23

3.2.4 85662 UM                   1,47 502,70 738,97

3.3 2.711,20

3.3.1 92509 M2                 14,70               34,41 505,83

3.3.2 94964 M3                   2,21 355,82 784,58

3.3.3 92873 M3                   2,21 141,65 312,34

3.3.4 85662 UM                   2,21 502,70 1.108,45

3.4 469,28

3.4.1 91004 M2                   4,20 11,72 49,22

3.4.2 94964 M3                   0,42 355,82 149,44

3.4.3 92873 M3                   0,42 141,65 59,49

3.4.4 85662 UM                   0,42 502,70 211,13

R$ 6.375,59 RESPONSÁVEL TÉCNICO POR ELABORAÇÃO

Fonte de Pesquisa: - SINAPI Jan/2019 DATA 07/09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DAS BARREIRAS

BUEIRO CELULAR (3,5 M X 4,20 M X 2,5 M)

EXTENSÃO:
SERVIÇO

SERVIÇOS INICIAIS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE SEM FLUIDO ESTABILIZANTE COM 25 CM DE 

DIAMETRO ATÉ 9M, CONCRETO LANÇADO ,MANUALMENTE

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK =30 MPA PARA ESPESSURA DE 

10 CM. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

FABRICAÇÃO  E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER EM MADEIRA 

SERRADA , 4 UTILIZAÇÕES

ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60- 4,2 MM-MALHA 

15X15

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS

LAJE DE FUNDO

INFRAESTRUTURA

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUA CORRIDA, 2 

UTILIZAÇÕES

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M

CONCRETO FCK= 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO

SUPERESTRUTURA/ALAS

CORTINA/ALAS/PAREDE EM CONCRETO ARMADO

FORMA MANUSEAVEL PARA PAREDE DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO

CONCRETO FCK= 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO

ARMACAO ACO CA-50, P/ 1,0 M³ DE CONCRETO

VIGAS EM CONCRETO ARMADO

BDI (25,0%) R$ 4.462,91

FORMA MANUSEAVEL PARA PAREDE DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO

CONCRETO FCK= 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO

ARMACAO ACO CA-50, P/ 1,0 M³ DE CONCRETO

TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO

ARMACAO ACO CA-50, P/ 1,0 M³ DE CONCRETO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR 

QUE 20 M², PÉ DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,2 

UTILIZAÇÕES

CUSTO TOTAL R$ 22.314,56

CUSTO UNIT. / M

GUARDA RODA

CONCRETO FCK= 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO

ARMACAO ACO CA-50, P/ 1,0 M³ DE CONCRETO

FORMA MANUSEAVEL PARA PAREDE DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO

CUSTO DIRETO R$ 17.851,65



OBRA:

7,00 M

ITEM COMPOSIÇÃO UN. QUANT.  UNIT. (R$)  TOTAL (R$) 

1.0 110,00

1.1 74209/001 M2 472,44 0,00

1.2 73859/002 M2               100,00 1,10 110,00

2.0 5.854,99

2.1 99059 M                   7,00 34,12 238,84

2.2 90106 M3               157,50 5,21 820,58

2.3 90880 M                 27,00 55,08 1.487,16

2.4

2.4.1 97094 M3                   4,99 516,90 2.578,04

2.4.2 97086 M2                   2,40 76,56 183,74

2.4.3 85662 M²                 49,88 10,96 546,63

3.0 18.557,50

3.1 8.812,97

3.1.1 91004 M2                 64,45 11,72 755,35

3.1.2 94964 M3                   8,06 355,82 2.866,57

3.1.3 92873 M3                   8,06 141,65 1.141,17

3.1.4 99059 UM                   8,06 502,70 4.049,88

0,0 0,00

3.2 3.383,52

3.2.1 91004 M2                 37,80 11,72 443,02

3.2.2 94964 M3                   2,94 355,82 1.046,11

3.2.3 92873 M3                   2,94 141,65 416,45

3.2.4 85662 UM                   2,94 502,70 1.477,94

3.3 5.422,41

3.3.1 92509 M2                 29,40               34,41 1.011,65

3.3.2 94964 M3                   4,41 355,82 1.569,17

3.3.3 92873 M3                   4,41 141,65 624,68

3.3.4 85662 UM                   4,41 502,70 2.216,91

3.4 938,60

3.4.1 91004 M2                   8,40 11,72 98,45

3.4.2 94964 M3                   0,84 355,82 298,89

3.4.3 92873 M3                   0,84 141,65 118,99

3.4.4 85662 UM                   0,84 502,70 422,27

R$ 4.379,02 RESPONSÁVEL TÉCNICO POR ELABORAÇÃO

Fonte de Pesquisa: - SINAPI Jan/2019 DATA 07/09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DAS BARREIRAS

FORMA MANUSEAVEL PARA PAREDE DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO

CONCRETO FCK= 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

BUEIRO CELULAR (7,0 M X 4,20 M X 2,5 M)

EXTENSÃO:

SERVIÇO

SERVIÇOS INICIAIS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUA CORRIDA, 2 

UTILIZAÇÕES

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO

CONCRETO FCK= 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO

ARMACAO ACO CA-50, P/ 1,0 M³ DE CONCRETO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR 

QUE 20 M², PÉ DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,2 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE SEM FLUIDO ESTABILIZANTE COM 25 CM DE 

DIAMETRO ATÉ 9M, CONCRETO LANÇADO ,MANUALMENTE

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK =30 MPA PARA ESPESSURA DE 

10 CM. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

FABRICAÇÃO  E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER EM MADEIRA 

SERRADA , 4 UTILIZAÇÕES

ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60- 4,2 MM-MALHA 

15X15

ARMACAO ACO CA-50, P/ 1,0 M³ DE CONCRETO

FORMA MANUSEAVEL PARA PAREDE DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO

CONCRETO FCK= 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

CONCRETO FCK= 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO

GUARDA RODA

INFRAESTRUTURA

LAJE DE FUNDO

SUPERESTRUTURA/ALAS

VIGAS EM CONCRETO ARMADO

FORMA MANUSEAVEL PARA PAREDE DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO

TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO

ARMACAO ACO CA-50, P/ 1,0 M³ DE CONCRETO

CORTINA/ALAS/PAREDE EM CONCRETO ARMADO

ARMACAO ACO CA-50, P/ 1,0 M³ DE CONCRETO

CUSTO DIRETO R$ 24.522,49

BDI (25,0%) R$ 6.130,62

CUSTO TOTAL R$ 30.653,11

CUSTO UNIT. / M



OBRA:

108,50 M

ITEM COMPOSIÇÃO UN. QUANT.  UNIT. (R$)  TOTAL (R$) 

1.0 7.719,23

1.1 74209/001 M2                 12,80 472,44 6.047,23

1.2 73859/002 M2           1.520,00 1,10 1.672,00

2.0 125.299,01

2.1 99059 M              108,50 34,12 3.702,02

2.2 90106 M3           2.474,50 5,21 12.892,15

2.3 90880 M              687,00 55,08 37.839,96

2.4

2.4.1 97094 M3              100,04 516,90 51.708,94

2.4.2 97086 M2              107,00 76,56 8.191,92

2.4.3 85662 M²           1.000,37 10,96 10.964,02

3.0 370.992,74

3.1 220.230,22

3.1.1 91004 M2           2.407,75 11,72 28.218,83

3.1.2 94964 M3              191,98 355,82 68.309,88

3.1.3 92873 M3              191,98 141,65 27.193,79

3.1.4 99059 UM              191,98 502,70 96.507,72

0,0 0,00

3.2 37.218,68

3.2.1 91004 M2              415,80 11,72 4.873,18

3.2.2 94964 M3                 32,34 355,82 11.507,22

3.2.3 92873 M3                 32,34 141,65 4.580,96

3.2.4 85662 UM                 32,34 502,70 16.257,32

3.3 103.219,33

3.3.1 92509 M2              559,65              34,41 19.257,56

3.3.2 94964 M3                 83,95 355,82 29.870,20

3.3.3 92873 M3                 83,95 141,65 11.891,16

3.3.4 85662 UM                 83,95 502,70 42.200,41

3.4 10.324,51

3.4.1 91004 M2                 92,40 11,72 1.082,93

3.4.2 94964 M3                   9,24 355,82 3.287,78

3.4.3 92873 M3                   9,24 141,65 1.308,85

3.4.4 85662 UM                   9,24 502,70 4.644,95

R$ 5.806,58 RESPONSÁVEL TÉCNICO POR ELABORAÇÃO

Fonte de Pesquisa: - SINAPI Jan/2019 DATA 07/09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS

EXTENSÃO:

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO

FORMA MANUSEAVEL PARA PAREDE DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DAS BARREIRAS

IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES- BUEIROS CELULARES

ARMACAO ACO CA-50, P/ 1,0 M³ DE CONCRETO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR 

QUE 20 M², PÉ DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,2 
CONCRETO FCK= 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

ARMACAO ACO CA-50, P/ 1,0 M³ DE CONCRETO

ARMACAO ACO CA-50, P/ 1,0 M³ DE CONCRETO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUA CORRIDA, 2 

UTILIZAÇÕES

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE SEM FLUIDO ESTABILIZANTE COM 25 CM DE 

DIAMETRO ATÉ 9M, CONCRETO LANÇADO ,MANUALMENTE

SERVIÇO

SERVIÇOS INICIAIS

INFRAESTRUTURA

LAJE DE FUNDO

ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60- 4,2 MM-MALHA 

15X15

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK =30 MPA PARA ESPESSURA DE 

10 CM. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

FABRICAÇÃO  E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER EM MADEIRA 

SERRADA , 4 UTILIZAÇÕES

SUPERESTRUTURA/ALAS

CORTINA/ALAS/PAREDE EM CONCRETO ARMADO

R$ 630.013,73

VIGAS EM CONCRETO ARMADO

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO

TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO

FORMA MANUSEAVEL PARA PAREDE DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO

FORMA MANUSEAVEL PARA PAREDE DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO

CONCRETO FCK= 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

ARMACAO ACO CA-50, P/ 1,0 M³ DE CONCRETO

CONCRETO FCK= 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

CUSTO UNIT. / M

CONCRETO FCK= 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

GUARDA RODA

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO

CUSTO DIRETO R$ 504.010,98

BDI (25,0%) R$ 126.002,75

CUSTO TOTAL





OBRA:

108,50 M

ITEM COMPOSIÇÃO UN. QUANT.  UNIT. (R$)  TOTAL (R$) 

1.0 7.719,23

1.1 74209/001 M2                 12,80 472,44 6.047,23

1.2 73859/002 M2           1.520,00 1,10 1.672,00

2.0 125.299,01

2.1 99059 M              108,50 34,12 3.702,02

2.2 90106 M3           2.474,50 5,21 12.892,15

2.3 90880 M              687,00 55,08 37.839,96

2.4

2.4.1 97094 M3              100,04 516,90 51.708,94

2.4.2 97086 M2              107,00 76,56 8.191,92

2.4.3 85662 M²           1.000,37 10,96 10.964,02

3.0 370.992,74

3.1 220.230,22

3.1.1 91004 M2           2.407,75 11,72 28.218,83

3.1.2 94964 M3              191,98 355,82 68.309,88

3.1.3 92873 M3              191,98 141,65 27.193,79

3.1.4 99059 UM              191,98 502,70 96.507,72

0,0 0,00

3.2 37.218,68

3.2.1 91004 M2              415,80 11,72 4.873,18

3.2.2 94964 M3                 32,34 355,82 11.507,22

3.2.3 92873 M3                 32,34 141,65 4.580,96

3.2.4 85662 UM                 32,34 502,70 16.257,32

3.3 103.219,33

3.3.1 92509 M2              559,65              34,41 19.257,56

3.3.2 94964 M3                 83,95 355,82 29.870,20

3.3.3 92873 M3                 83,95 141,65 11.891,16

3.3.4 85662 UM                 83,95 502,70 42.200,41

3.4 10.324,51

3.4.1 91004 M2                 92,40 11,72 1.082,93

3.4.2 94964 M3                   9,24 355,82 3.287,78

3.4.3 92873 M3                   9,24 141,65 1.308,85

3.4.4 85662 UM                   9,24 502,70 4.644,95

R$ 5.806,58 RESPONSÁVEL TÉCNICO POR ELABORAÇÃO

Fonte de Pesquisa: - SINAPI Jan/2019 DATA 07/09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS

EXTENSÃO:

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO

FORMA MANUSEAVEL PARA PAREDE DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DAS BARREIRAS

IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES- BUEIROS CELULARES

ARMACAO ACO CA-50, P/ 1,0 M³ DE CONCRETO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR 

QUE 20 M², PÉ DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,2 
CONCRETO FCK= 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

ARMACAO ACO CA-50, P/ 1,0 M³ DE CONCRETO

ARMACAO ACO CA-50, P/ 1,0 M³ DE CONCRETO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUA CORRIDA, 2 

UTILIZAÇÕES

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE SEM FLUIDO ESTABILIZANTE COM 25 CM DE 

DIAMETRO ATÉ 9M, CONCRETO LANÇADO ,MANUALMENTE

SERVIÇO

SERVIÇOS INICIAIS

INFRAESTRUTURA

LAJE DE FUNDO

ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60- 4,2 MM-MALHA 

15X15

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK =30 MPA PARA ESPESSURA DE 

10 CM. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

FABRICAÇÃO  E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER EM MADEIRA 

SERRADA , 4 UTILIZAÇÕES

SUPERESTRUTURA/ALAS

CORTINA/ALAS/PAREDE EM CONCRETO ARMADO

R$ 630.013,73

VIGAS EM CONCRETO ARMADO

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO

TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO

FORMA MANUSEAVEL PARA PAREDE DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO

FORMA MANUSEAVEL PARA PAREDE DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO

CONCRETO FCK= 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

ARMACAO ACO CA-50, P/ 1,0 M³ DE CONCRETO

CONCRETO FCK= 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

CUSTO UNIT. / M

CONCRETO FCK= 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L -AF-07/2016

GUARDA RODA

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO

CUSTO DIRETO R$ 504.010,98

BDI (25,0%) R$ 126.002,75

CUSTO TOTAL





Data: 18/ 04 / 19

Abril/2019

630.013,73

Contratada: ............... Ltda

Item SERVIÇOS Tempo de execução (em dias corridos) Valor do item

30 60 90 120 (R$)

01 SERVIÇOS INICIAIS 30% 30% 20% 20% 9.649,04

02 INFRAESTRUTURA 30% 20% 30% 20% 156.623,76

03 SUPERESTRUTURA/ALAS 30% 30% 20% 20% 463.740,93

                             Simples 189.004,12 173.341,74 141.665,12 126.002,75

                             Acumulado 189.004,12 362.345,86 504.010,98 630.013,73 630.013,73

                               SETRAN 180.000,00      165.083,77    134.916,23   120.000,00   600.000,00      

                             CONTRAPARTIDA 9.004,12          8.257,97        6.748,89       6.002,75       30.013,73        

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Valor da obra..................................................................................................................................................................R$
Obra: Implantação de 108,50 m de Bueiro Celular localizados na zona rural do município de Santa Maria das

Barreiras - PA

Prazo de execução: 120 dias corridos Localização das obras: Zona Rural de Santa Maria das Barreiras

Desembolso

Percentual

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO


		2019-10-02T21:43:15-0300
	MARCIO NEIVA:33186383153




