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Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 
Tipo: MENOR PREÇO/REGIME DE EMPREITADA GLOBAL 
Processo: Nº TP01/2017 – SETTOB/PMC 
Objeto: CONLUSÃO DE 110 UNIDADES HABITACIONAIS CONTRATO 
0233.369-69/2008/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA.  
Requisitante: Secretária Municipal Transporte Terras e Obras. Data/horário 
de recebimento da Documentação e Proposta: Dia 06/07/2017, às 
09h:00min. 
Local da Licitação: Sala da Comissão Permanente de Licitações, prédio da 
Prefeitura Municipal de Cametá, sito Avenida Gentil Bittencourt, n° 01, bairro 
Centro, Cametá– PA. 

 
PREÂMBULO  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, estado do Pará, através da 
Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto Municipal nº 
004/2017, de 06 de janeiro de 2017, torna público que realizara licitação para 
contratação de EMPRESA PARA CONLUSÃO DE 110 UNIDADES 
HABITACIONAIS CONTRATO 0233.369-69/2008/MINISTÉRIO DAS 
CIDADES/CAIXA, de acordo com as especificações contidas neste EDITAL e 
seus ANEXOS, no dia 06/07/2017, às 09h:00min, licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS do Tipo MENOR PREÇO/REGIME DE EMPREITADA 
GLOBAL, tendo por fundamentos legais a Lei Federal n° 8.666/1993, Lei 
Complementar Federal n° 123/2006, demais legislação pertinente e as condições 
e exigências contidas neste edital e seus anexos. 
 
1. DO OBJETO 
1.1. A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONLUSÃO DE 110 UNIDADES HABITACIONAIS 
CONTRATO 0233.369-69/2008/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA, conforme 
projetos, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos, com o 
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários à completa 
e perfeita implantação de todos os elementos definidos constantes dos anexos 
desta TOMADA DE PREÇOS, que são partes integrantes e indivisíveis do 
presente instrumento convocatórias.  
1.2. As especificações dos serviços, objeto deste edital, estão contidos nos 
respectivos projetos, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos. 
 
2. DO PRAZO 
 

ITEM OBJETO PRAZO DE EXECUÇÃO 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONLUSÃO DE 110 UNIDADES 
HABITACIONAIS CONTRATO 0233.369-
69/2008/MINISTÉRIO DAS 
CIDADES/CAIXA 

180 DIAS 

 
3. DO VALOR  
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3.1. O valor global máximo estimado para os Itens da presente licitação será de 
R$ 563.378,96 (quinhentos e sessenta e três mil trezentos e setenta e oito reais e 
noventa e seis centavos).  
3.2. Fica determinado, com base no art. 48, Inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/1993, que será desclassificada a proposta de preços, cujo o valor global 
proposto seja: 

a) Superior ao valor estimado, conforme indicado neste item. 
b) Manifestamente inexequível assim considerado aquele valor que não demonstre a 

viabilidade de execução da obra, conforme melhor definido no item.  
3.3. Do valor máximo por Item: 
 

ITEM OBJETO R$ OBRA 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONLUSÃO DE 110 UNIDADES HABITACIONAIS 
CONTRATO 0233.369-69/2008/MINISTÉRIO DAS 
CIDADES/CAIXA 

R$ 563.378,96 

 
4. DA VISITA TÉCNICA  
4.1. Para habilitar-se aos procedimentos da contratação, ora pretendida, 
solicita-se que os interessados realizem a devida visita técnica ao local da obra 
em destaque.  
4.2. Ao interessado que realizar a respectiva visita técnica será emitida a 
DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA firmada por servidor da PREFEITURA 
MUNICIPALDE CAMETÁ, comprovando a visita técnica “in loco” da empresa 
licitante, onde serão executados os serviços, objeto desta licitação, tendo 
levantado todos os dados técnicos e obtidos os esclarecimentos necessários para 
a apresentação de sua proposta financeira.  
4.3. A visita “in loco” poderá ser feita em até três dias úteis, anteriores a data 
de abertura deste certame, conforme agendamento a ser realizado junto a 
Secretaria Municipal de Terras, Transportes e Obras - SETTOB, por um 
RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa licitante, mediante comprovação de tal 
condição no ato da visita, através da apresentação da Certidão de Registro da 
empresa no CREA e/ou CAU, constando o nome do referido responsável, e sob 
supervisão de engenheiro responsável indicado pela SETTOB.  
4.4. Independente da opção pela realização ou não da vistoria, a licitante 
deverá apresentar declaração formal assinada pelo responsável técnico e pelo 
sócio majoritário da licitante, ambos com firma reconhecida, sob as penas da lei, 
de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à 
natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e 
informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros 
(Declaração de Conhecimento das Condições do Local - Anexo III).  
4.5. Cada profissional só poderá representar uma única empresa. 
 
5. DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS REQUISITANTES  
5.1. O objeto desta licitação está sendo requisitado pela seguinte unidade 
orçamentária:  
a) Secretaria Municipal de Transporte Terras e Obras 
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6. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO  
6.1. A sessão para recebimento dos documentos de habilitação e das propostas 
de preços, relativos ao presente certame, será realizada em ato público na data, 
horário e local a seguir descritos:  
a) Data: 06/07/2017; 
b) Horário: 09h:00min;  
c) Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, Prédio da Prefeitura 
Municipal, situada à Avenida Gentil Bittencourt, nº 01, bairro Centro, CEP 68.400-
000, Cametá– PA.  
6.2. Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, os quais impeçam a 
realização da sessão pública na data determinada acima, fica a mesma adiada 
para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora, ou em outro dia a ser 
definido pela CPL. 
 
7. DO ACESSO AOS TERMOS DO EDITAL  
7.1. Os termos do presente edital estarão disponíveis, para consulta, no site 
institucional da Prefeitura Municipal de Cametá: 
www.prefeituradecameta.pa.gov.br.  
7.2. O interessado em participar deste certame fica obrigado, a enviar para o 
email da CPL: cpl.pmcameta@gmail.com, informações por escrito contendo seu 
telefone e e-mail para que, havendo alteração nos termos do presente edital ou 
qualquer interposição de recurso, possa o licitante ser informado, a tempo, a 
respeito das modificações processadas ou decisões exaradas pela Administração. 
 
8. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  
8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório da presente TOMADA DE PREÇO protocolizando o 
pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das 
propostas, cabendo ao PRESIDENTE da CPL decidir sobre a petição no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas.  
8.2. As impugnações deverão ser dirigidas ao PRESIDENTE DA CPL, por escrito, 
firmadas por quem tenha poderes para representar a empresa ou por qualquer 
cidadão que pretenda impugnar o ato de convocação.  
8.3. As impugnações intempestivas não serão conhecidas.  
8.4. Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova 
data para a realização do certame. 
 
9. DO FUNDAMENTO LEGAL  
9.1. Este processo licitatório está amparado na Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei 
Complementar nº 123/2006 e demais legislação aplicáveis a este evento. 
 
10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
10.1. Os recursos garantidores para a execução do objeto em licitação estão 
previstos no Orçamento Municipal vigente, sob a seguinte rubrica: 
 
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

http://www.prefeituradecameta.pa.gov.br/
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Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES, TERRAS E 
OBRAS 
Classificação Institucional: 0204 – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 
Classificação Funcional: 16.481.0515.1.003.0000 – CONSTRUÇÃO DE CASAS 
POPULARES 
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 
Fonte de Recursos: 010.000 – RECURSOS ORDINÁRIOS 

 
11. DAS FONTES DOS RECURSOS FINANCEIROS  
11.1. Os recursos financeiros para pagamento das despesas a serem realizadas 
na execução do objeto em licitação são aqueles provenientes de:  
a) Repasse do CONTRATO 0233.369-69/2008/MINISTÉRIO DAS 
CIDADES/CAIXA.  
 
12. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
12.1. Poderão participar deste certame empresas estabelecidas regularmente no 
país, cuja finalidade e ramo de atuação estejam relacionados com a prestação de 
serviços relativos ao objeto desta licitação e que, observada a necessária 
habilitação:  
a) Empresas devidamente cadastradas no órgão licitante; ou que atendam a todas 
as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, conforme o Art. 22, §2° da lei federal 8.666/93.  
12.2. Não poderão participar da presente licitação as empresas que:  
a) Se encontrem em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de 
incorporação. 
b) Tenham tido decretado a sua falência.  
c) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e 
impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal de Cametá, ou tenham sido 
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, em 
nível Federal, Estadual ou Municipal, bem como firmas que se apresentem 
constituídas na forma de empresas em consórcio e estrangeiras que não 
funcionem no país.  
d) Das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de Cametá. 
 
13. DO PREÇO DOS SERVIÇOS E DE SEU REAJUSTE  
13.1. Os preços relativos aos serviços, ora licitados, deverão ser expressos em 
reais, com duas casas decimais, e, durante a validade do contrato, serão fixos e 
irreajustáveis.  
13.2. Fica, entretanto, ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso 
ocorra o desequilíbrio econômico financeiro do contrato, conforme disposto no 
artigo 65, alínea “d” da Lei Federal n° 8.666/1993.  
13.3. Em caso de redução nos preços, a contratada fica obrigada a repassar ao 
município o mesmo percentual de redução ocorrido nos preços dos serviços. 
 
14. DA EXECUÇÃO DA OBRA  
14.1. A obra, objeto deste certame, será executada conforme as especificações, 
exigências e condições previstas no presente edital e em seus anexos, 
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especialmente, no projeto básico, memorial descrito/especificações técnicas e 
planilha orçamentária.  
14.2. Deve-se, também, observar as exigências e recomendações técnicas e 
profissionais relativas a eventos desta natureza. 
 
15. DO RECEBIMENTO DA OBRA  
15.1. Concluída a obra, a empresa executora da obra comunicará à Prefeitura 
Municipal, afim que se realize o respectivo Termo de Recebimento Provisório.  
15.2. O Termo de Recebimento Provisório será lavrado em até 15 (quinze dias) 
após o recebimento da comunicação da empresa executora e subscrita por, pelo 
menos, três servidores da Prefeitura, entre estes, o Fiscal da Obra e Fiscal do 
Contrato. 
15.3. Havendo restrições na obra entregue, a empresa executora da obra deverá 
repará-las e/ou corrigi-las de imediato e às suas expensas. 
15.4. Não havendo restrições na obra entregue ou procedidas as devidas 
correções, a Prefeitura emitirá o Termo de Recebimento Definitivo da Obra, o qual 
deverá ser subscrito pelo Fiscal da Obra e pelo representante da empresa 
executora da obra. 
 
16. DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA CONCLUÍDA  
16.1. Da responsabilidade civil dos licitantes: a empresa licitante vencedora 
responderá pelo prazo de 05 (cinco) anos, pela execução da obra em sua solidez 
e segurança, com base no art. 618 do Código Civil. 
 
17. DO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DA OBRA  
17.1. O pagamento pela execução da obra previsto neste certame será efetuado, 
condicionalmente, com:  
a) A apresentação do respectivo Termo de Medição contendo os quantitativos e 
valores da obra executada.  
b) A apresentação da respectiva nota fiscal acompanhada do correspondente 
recibo.  
c) A lavratura da respectiva liquidação da obra constante da nota fiscal, cujo 
procedimento deverá ser formalizado por servidor da Prefeitura.  
d) A apresentação da relação nominal de todos os empregados que trabalham na 
execução da obra, com as respectivas datas de admissão, função ou cargo 
exercido e o valor dos respectivos salários.  
e) A apresentação dos comprovantes dos pagamentos de salários e do 
recolhimento das parcelas referentes ao INSS e o FGTS dos trabalhadores da 
obra, referentes ao mês imediatamente anterior ao pagamento das faturas.  
f) Para o Município efetuar o primeiro pagamento à empresa vencedora do 
certame deverá trazer a matrícula CEI do INSS da referida obra que irá executar.  
g) A apresentação, quando for o caso, do termo de rescisão contratual com a 
quitação das parcelas trabalhistas, no caso de dispensa de empregado que 
trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a Justiça do Trabalho, 
onde conste expressamente a exclusão do Município de Cametá.  
h) A apresentação, no primeiro pagamento, da certidão de matrícula da obra junto 
ao INSS e a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro 
de Responsabilidade Técnica (RRT), conforme o caso.  
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i) A apresentação, em cada pagamento, das Certidões de Regularidade como 
INSS, FGTS e Tributos Federais.  
17.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota 
fiscal, a qual deverá estar acompanhada do respectivo recibo e atestada pelo 
Fiscal da Obra. 
17.3. Em casos de devolução da nota fiscal e/ou do recibo para se produzir 
correções julgadas necessárias, o prazo para pagamento do documento devolvido 
passará a contar após a sua reapresentação com as correções devidamente 
produzidas.  
17.4. Os valores pertinentes a eventuais sanções pecuniárias aplicadas à 
CONTRATADA serão descontados dos pagamentos devidos à mesma. 
 
18. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS  
18.1. A presente licitação não importará, necessariamente, na contratação da 
adjudicatária podendo a Prefeitura de Cametá reduzir ou aumentar seus 
quantitativos na forma do que estabelece o art. 65 § 1ºda Lei Federal nº 
8.666/1993.  
18.2. A contratação formalizar-se-á mediante assinatura de contrato, com prazo 
não superior a 30 (trinta) dias, cuja minuta faz parte deste edital (Anexo I).  
18.3. Após homologação da TOMADA DE PREÇO, a proponente vencedora será 
convocada, por escrito, para no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, retirar, assinar 
e devolver o instrumento contratual.  
18.4. Sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, é facultado à 
PREFEITURA, quando a convocada não assinar, aceitar ou retirar o instrumento 
contratual, no prazo e condições estabelecidos, convocar as proponentes 
remanescentes para celebrar o contrato, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, ou revogar a licitação. 
 
19. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA/DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO  
19.1. Imediatamente, após a sessão de abertura, os documentos de Habilitação 
(envelope N°01) e das Propostas de Preços (envelope N° 02), deverão ser 
apresentados, obrigatoriamente, ao mesmo tempo à Comissão de Licitação em 
envelopes distintos e separados, lacrados e rubricado em seus fechos, no local, 
data e horário marcados para a data de sessão de abertura do presente processo, 
com os seguintes dizeres: 
 
a) ENVELOPE N° 01 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ TOMADA DE PREÇO Nº TP01/2017-
SETTOB-PMC  
DATA E HORA DE ABERTURA: 06/07/2017 - 09h:00min 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 
 
b) ENVELOPE N° 02 
PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ TOMADA DE PREÇO Nº TP01/2017-
SETTOB-PMC 
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DATA E HORA DE ABERTURA: 06/07/2017 - 09h:00min  
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

 

20. DA IDENTIFICAÇÃO DOS REPRESENTANTES DAS LICITANTES  
20.1. Para se credenciar aos atos a serem praticados na sessão pública deste 
processo licitatório, o representante da licitante deverá, no início da sessão, 
apresentar ao Presidente da CPL os seguintes documentos, conforme a sua 
qualidade de representação:  
20.2. Quando sócio titular da empresa:  
a) Documento oficial de identidade pessoal do titular da empresa licitante (em 
cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original);  
b) Contrato social ou documento equivalente e respectivas alterações (em cópia 
autenticada por cartório ou por membros desta CPL ou cópia simples 
acompanhada dos originais correspondentes), registrados no órgão competente, 
no qual constem poderes de representação atribuídos à pessoa que está 
representando-a neste processo. 
20.3. Quando não sócio titular da empresa:  
a) Termo de Credenciamento (reconhecido em cartório) ou procuração pública ou 
particular (esta reconhecida em cartório), editados pela empresa licitante, 
atribuindo poderes suficientes ao representante para que o mesmo possa 
representá-la junto à Prefeitura Municipal de Cametá no que diz respeito aos atos 
a serem praticados na execução de licitação;  
b) Documento oficial de identidade do representante (em cópia autenticada ou 
cópia simples acompanhada do respectivo original);  
c) Contrato Social ou documento equivalente da empresa representada, 
acompanhado das alterações realizadas, registrados no órgão competente (em 
cópia autenticada por cartório ou por membros desta CPL ou cópia simples 
acompanhada do correspondente original), no qual constem poderes de 
representação atribuídos ao subscritor do Termo de Credenciamento ou da 
Procuração;  
d) Documento oficial de identidade do sócio subscritor do Termo de 
Credenciamento ou Procuração (em cópia autenticada ou cópia simples 
acompanhada do respectivo original).  
20.4. A falta de qualificação representativa não impedirá que o representante da 
empresa licitante participe da sessão relativa a este processo licitatório, 
entretanto, o mesmo fica impedido de se manifestar durante a sessão.  
20.5. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único 
admitido a intervir no procedimento licitatório e a responder, por todos os atos e 
efeitos previstos neste Edital, por sua representada.  
20.6. O representante que se retirar antes do término da sessão ou deixar de 
assinar a respectiva ata perderá o direito de questionar ou de interpor recursos 
contra as decisões tomadas em sessão. 
 
21. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
21.1. Para fins de habilitação da regularidade jurídica, fiscal, econômico-
financeira, técnica e outras exigibilidades, a proponente deverá apresentar os 
documentos exigidos e especificados a seguir: 
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21.1.1. Os documentos exigidos para habilitação da regularidade jurídica, fiscal, 
econômico-financeira e outras exigibilidades deverão estar, devidamente 
ordenados e numerados, dentro de envelope fechado, lacrado e rubricado no seu 
fecho.  
21.1.2. Os documentos poderão ser apresentados em original ou em cópia com 
autenticação realizada por tabelião, ou por servidor integrante da Comissão de 
Licitação ou pela juntada, em original ou em cópia autenticada, da(s) folha(s) de 
órgão da imprensa oficial onde tenha(m) sido publicado(s) e ter suas informações 
grafadas no idioma oficial do Brasil. 
 
22. DA SUSPENSÃO DO CERTAME LICITATÓRIO PARA ANÁLISE DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PELA COMISSÃO  
22.1. A comissão atestará que os envelopes de habilitação e de proposta estão 
lacrados, rubricando-os juntamente com os proponentes credenciados;  
22.2. A comissão abrirá os envelopes para rubrica dos documentos de 
habilitação, pela comissão e pelos licitantes;  
22.3. Depois de rubricados por todos, os documentos serão juntados aos autos do 
processo, e suas folhas, numeradas por membro da comissão;  
22.4. Em seguida, a comissão declarará suspensa a sessão, para ser reaberta às 
09h:00min do dia 07/07/2017, caso não haja expediente na data marcada, a 
sessão será retomada no primeiro dia útil subsequente, para que seja verificada a 
autenticidade, mediante pesquisa na internet, das certidões apresentadas pelos 
licitantes;  
22.5. Reaberta a sessão, no horário designado pela comissão, os documentos da 
habilitação serão submetidos a análise dos licitantes. 
 
23. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA  
23.1. Os documentos relativos à habilitação jurídica devem comprovar que o 
objeto social da empresa é compatível com o objeto em licitação e deverão estar 
acompanhados de todas as alterações ou da respectiva consolidação.  
23.2. Para à habilitação jurídica, a proponente deverá apresentar um dos 
seguintes documentos: 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;  
b) Ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal 
n°6.404/76 ou contrato social em vigor (Lei Federal nº 10.406/2002), devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais; e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício;  
e) Decreto de autorização, no caso 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. 
f) Documento oficial de identidade do sócio proprietário (em cópia autenticada 
ou cópia simples acompanhada do respectivo original). 
 
24. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
24.1. Para a comprovação da regularidade fiscal, a proponente deverá 
apresentar os seguintes documentos que comprovem: 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº TP01/2017 

 

Comissão Permanente de Licitação 

Avenida Gentil Bittencourt, n° 01, bairro Centro, CEP 68.400-000 – Cametá – Pará. 

e-mail: cpl.pmcameta@gmail.com 

a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, 

relativa à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao ramo de atividade que 
exerce e compatível com o objeto desta licitação; 

c) Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
d) Regularidade relativa à Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei Federal n° 12.440, de 07/07/2011); 
e) Regularidade relativa atributos federais; 
f) Regularidade relativa atributos estaduais, sendo tributária e não tributária; 
g) Regularidade relativa a tributos municipais pertinentes ao domicilio fiscal da 

proponente.  
24.2. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n°123/2006, 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.  
24.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de dois dias úteis, a partir de sua declaração como licitante 
vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, 
para regularização da documentação, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 
43 da Lei Complementar n°123/2006, com vista à contratação.  
24.4. A não regularização da documentação no prazo previsto na cláusula 
anterior implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no artigo 81 da Lei Federal n° 8.666/1993 e artigo 7° da Lei Federal n° 
10.520/2002, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou 
revogar apresente licitação. 
 
25. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
25.1. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou 
recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;  
25.2. Certidão Simplificada que comprove o Registro da Empresa na Junta 
Comercial e/ou Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, atestando que 
possui Capital mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado para a 
contratação, que será avaliado pela comprovação do seguinte: 

 
a) BALANÇO PATRIMONIAL e demonstrações contábeis do último exercício 
social (DRE), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. Na 
hipótese da atualização ou aumento do patrimônio líquido, a licitante terá que, 
obrigatoriamente, apresentar documento que altera aquela demonstração 
devidamente arquivada na Junta Comercial e/ou Cartório de Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas;  
b) DEMONSTRAR, por memória de cálculo, a comprovação da boa situação 
financeira através da apresentação dos cálculos abaixo, por profissional 
competente:  
b.1) Índice Liquidez Geral (ILG) maior ou igual a 1, obtida pela fórmula: 
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AC + RLP  
LG= ------------------- ≥ 1 
PC + ELP 
 
b.2) Índice Liquidez Corrente (ILC) maior ou igual a 1, obtida pela fórmula: 
AC 
ILC= ------------------- ≥ 1 
PC 
 
b.3) Índice de Endividamento (IEN) menor igual a 0,40, obtida pela fórmula: 
PC + ELP 
IEN= ------------------- ≤ 0,40 
AT  
 
OBS: Os fatores constantes das fórmulas acima serão extraídos do balanço 
patrimonial exigido na alínea “a” do item 26.2.a deste Edital, em que:  
 
AC - Ativo Circulante  
RLP - Realizável em Longo Prazo PC - Passivo Circulante  
ELP - Exigível em Longo Prazo AT - Ativo Total 

 
c.1) A empresa licitante deverá apresentar o cálculo do índice obtido na seguinte 
equação:  
PL – C  
I = --------------- X 100 ≥ 10 Cf  
Onde: 
PL = Patrimônio Líquido; 
C = Capital mínimo exigido para licitar;  
Cf = Montante dos compromissos financeiros. 
 
26. DA GARANTIA CONTRATUAL  
26.1. Do vencedor do certame, exigir-se-á a garantia financeira relativa à 
execução da obra: após 10 (dez dias) da data da assinatura do contrato para a 
execução do objeto em licitação, a empresa contratada deverá apresentar à 
Prefeitura Municipal de Cametá o comprovante de garantia financeira pela 
execução da obra correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua 
proposta de preços, conforme previsto no § 2º do Art. 31, combinado com o Art. 
56, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993. Esta obrigação poderá ser realizada 
através de:  
a) Caução em dinheiro: depósito em conta de poupança a ser aberta pela 
Prefeitura Municipal de Cametá, especificamente para este evento;  
b) Caução em títulos da Dívida Pública: títulos “emitidos sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 
pelo Banco Central do Brasil”, cuja posse deverá ser transferida para o nome da 
Prefeitura Municipal de Cametá até o recebimento provisório da obra;  
c) Seguro-Garantia; 
d) Fiança Bancária. 
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27. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
27.1. CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DO CREA/CAU, de sua 
respectiva Região, com validade à data de apresentação da proposta, 
devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais. No 
caso de licitantes domiciliados em outros Estados, o Certificado de Registro 
emitido pelo CREA/CAU da respectiva Região de origem deverá conter o visto do 
CREA/CAU-PA.  
27.2. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Comprovação da licitante de 
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega das 
propostas, profissional de nível superior, detentor de Certidão de Acervo Técnico 
CAT acompanhadas de atestados de execução, de obra ou serviço de 
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior 
relevância e valor significativo do objeto da licitação.  
27.2.1. O responsável técnico indicado deverá ser o mesmo dos atestados de 
capacidade técnico-profissional apresentados.  
27.2.3. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo 
profissional, ambos serão inabilitados.  
27.3. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL: Comprovação exclusiva, 
através de Certidão de Acervo Técnico- CAT, emitida pelo CREA/CAU, atestando 
a execução de obras e serviços SEMELHANTES acompanhadas de atestado de 
obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior.  
27.3.1. Relação de equipamentos adequados e disponíveis para a execução dos 
serviços, em cada frente de trabalho.  
27.3.2. Com o intuito de tornar mais célere a análise pela Comissão Permanente 
de Licitação, deverão ser destacados (grifados), nos atestados apresentados, os 
itens correspondentes às solicitações de qualificação técnica previstas no Edital.  
27.4. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor 
juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de 
títulos e documentos. 
27.5. Os documentos exigidos deverão, de preferência, ser entregues 
numerados sequencialmente e na ordem indicada neste Edital, a fim de permitir 
maior rapidez na conferência e exame correspondentes.  
27.6. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 
por membro da Comissão Permanente de Licitação, ou publicação em órgão da 
imprensa oficial.  
27.7. A Comissão Permanente de Licitação, reserva-se o direito de solicitar o 
original de qualquer documento, sempre que julgar necessário.  
27.8. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.  
27.9. Os documentos emitidos pela INTERNET, somente terão validade após a 
devida autenticação que será realizada pela Comissão Permanente de Licitação 
no ato da Habilitação.  
27.10. Os documentos apresentados com a validade expirada e/ou cassada, 
acarretarão a inabilitação do proponente.  
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27.11. Para atendimento à qualificação técnica-profissional e operacional, será 
exigido das licitantes as etapas construtivas semelhantes ao objeto licitado. 
27.12. DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA emitida pela Secretaria Municipal de 
Terras, Transportes e Obras ou Declaração de conhecimento das condições de 
local. 
27.13. Comprovação, fornecida pelo órgão licitante/Comissão Permanente de 
Licitação, de que recebeu os documentos editalícios e de que tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação. 
27.11.1. Tal declaração deverá ser solicitada formalmente, junto a Comissão de 
Licitação de Prefeitura Municipal de Cametá, em até 24 horas antes da sessão de 
lances. 
 
28. DAS OUTRAS EXIGIBILIDADES   
28.1. A licitante que comparecer para oferecer sua proposta de preço, estará 
admitindo, sob as penas da lei, que:  
a) Irá comunicar qualquer fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma 
do § 2º, do art. 32 da Lei Federal nº 8.666/1993.  
b) Não existe em seu quadro de pessoal de menores, na forma do disposto no 
inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal.  
c) Sua proposta foi elaborada de maneira independente, nos termos da Instrução 
Normativa nº 02, de 16.09.2009, publicado no DOU nº 178, Seção I, pag. 80, de 
17.09.2009.  
28.2. Será admitida a subcontratação, se previamente aprovada pela 
FISCALIZAÇÃO, e que não constitua o escopo principal do objeto, restrita, 
contudo, ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) do orçamento, devendo 
a EMPRESA indicada pela Licitante CONTRATADA, antes do início da realização 
dos serviços, apresentar documentação que comprove sua habilitação jurídica, 
regularidade fiscal, nos termos previstos neste Edital; 28.3.1 É vedada a 
subcontratação total dos serviços desta licitação, bem como dos serviços 
considerados para efeito de atestação da capacidade técnico-operacional e 
técnico-profissional;  
28.3.2. A subcontratação de que trata esta cláusula não exclui a responsabilidade 
do contratado perante a Prefeitura Municipal de Cametá quanto à qualidade 
técnica da obra ou do serviço prestado. 
 
29. DA PROPOSTA DE PREÇOS  
29.1. Deverá ser impressa em papel timbrado da proponente, em uma via, 
datilografada ou digitada, escrita em português brasileiro, sem emendas, entre 
linhas ou rasuras, devidamente numeradas, datadas, rubricadas e assinadas pelo 
representante legal da empresa fazendo referência o número e modalidade da 
licitação;  
29.2. Não serão consideradas as propostas enviadas via e-mail, telegramas ou 
fac-símile; 
29.3. Na proposta deverá constar:  
a) Nome, razão social, endereço da empresa e número do Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas, no Ministério da Fazenda– CNPJ do Ministério da Fazenda.  
b) Nome, RG, CPF, endereço residencial, estado civil e nacionalidade do 
responsável pela assinatura do Contrato; 
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c) Número da Conta Corrente, da Agência e do Banco em que será efetuado o 
pagamento. 
29.4. Deverão constar no envelope da proposta os seguintes documentos: 
a) Cronograma físico financeiro (Anexo II); 
b) Declaração de Conhecimento das Condições do Local (Anexo III); 
c) Composição de BDI (Anexo IV); 
d) Composição de encargos horistas (Anexo V); 
e) Composição de encargos mensalista (Anexo VI); 
f) Resumo financeiro (Anexo VII); 
g) Planilha Orçamentária (Anexo VIII);  
h) Composição unitário de preços demonstrando a quantidade de material, mão 
de obra, encargos e BDI emitidos os itens da planilha (Anexo IX). 
29.5. Deverá ainda conter:  
a) O preço unitário e total dos itens grafados em algarismo, e preço global da 
proposta em algarismo e por extenso;  
b) O valor da referida TOMADA DE PREÇO deverá ser cotado em moeda 
nacional e com 02 (duas) casas decimais, ficando estabelecido que em caso de 
divergência, prevalece o último;  
c) Declarar a forma de pagamento; 
d) Declarar que o prazo de início dos serviços é imediato;  
e) Declarar o prazo da validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 
(noventa) dias, contados da data da abertura do presente processo;  
f) Deverão ser incluídos nas propostas todas as despesas que incidirão no preço 
oferecido, tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e obrigações sociais, sendo 
de inteira responsabilidade da licitante os encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução ao do contrato, bem como qualquer 
custo que não tenha sido incluindo em sua planilha de quantitativo.  
29.6. As propostas deverão ser entregues no local, dia e hora indicados neste 
edital.  
29.7. Não será considerada a proposta que contiver qualquer vantagem não 
prevista nesta TOMADA DE PREÇO, bem como aquela caracterizada por preços 
ou vantagens baseados em ofertas dos demais licitantes, preços simbólicos, 
irrisórios ou cotação de valor zero, ou aqueles considerados superior ao limite 
estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de 
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os 
de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 
execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas 
no ato convocatório da licitação. 
29.8. No caso de divergências entre os valores numéricos e por extenso, 
prevalecerão sempre os valores por extenso e no caso de divergências entre 
valores unitários e globais prevalecerão os primeiros.  
29.9. Serão desclassificadas as propostas em desacordo com os termos deste 
instrumento.  
29.10. Uma vez abertas as propostas não serão admitidos pedidos de retificação 
de preços ou quaisquer outras condições oferecidas. 
 
30. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
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30.1. No julgamento das propostas de preços será considerado o menor 
preço/regime de empreitada global.  
30.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as 
especificações e as exigências deste Edital.  
30.3. Em caso de empate, será dada preferência para microempresas e 
empresas de pequeno porte.  
30.4. Considera-se empate quando a melhor proposta de microempresa ou 
empresa de pequeno porte for igual ou superior até 10% da melhor proposta.  
30.5. Em caso de verificação de empates entre duas ou mais proponentes 
enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte que ofertaram 
as propostas de menor valor global, deverão ser obedecidos os critérios 
estabelecidos na Lei Completar n° 123/2006.  
30.6. Não havendo propostas classificadas na forma da Lei n° 123/2006 e se 
identificadas duas ou mais propostas de valores iguais, que não tenham sido 
apresentadas por microempresa ou empresa de pequeno porte, proceder-se-á o 
sorteio na forma do § 2° do artigo 45 da Lei Federal n° 8.666/1993, conjugando-se 
com o § 2° do artigo 3° do citado diploma legal.  
30.7. Identificado a melhor proposta relativa a este certame, a Comissão 
declarará o licitante que a apresentou como o vencedor desta licitação, colocando 
aos demais licitantes a oportunidade de, se assim quiserem, manifestarem a 
intenção de apresentarem recursos contra a decisão da Comissão.  
30.8. Não atenderem às exigências deste Edital e seus anexos ou da legislação 
aplicável.  
30.9. Sejam omissas ou vagas bem como, as que apresentarem irregularidades 
ou defeitos insanáveis ou capazes de dificultar o seu julgamento. 
30.10. Impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 
estabelecidas neste Edital.  
30.11. Apresentarem preço excessivo ou manifestamente inexequível, quando 
comparado aos preços de mercado para consecução do Objeto desta licitação.  
30.12. Que apresentarem valores superiores ao limite estabelecido no item 3 
deste edital. 
 
31. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  
31.1. Verificado e confirmado o atendimento pleno às exigências editalícias e não 
havendo registro de interposição de recursos ao proponente declarado vencedor, 
ser-lhe-á adjudicado o objeto para o qual apresentou a melhor proposta.  
31.2. Havendo interposição de recursos, a adjudicação só será lavrada após 
julgados todos os recursos.  
31.3. Após parecer jurídico atestando que a execução do presente certame 
obedeceu às exigências legais e editalícias, o senhor Prefeito Municipal fará a 
homologação do respectivo ato adjudicatório. 
 
32. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
32.1. Depois de declarado o(s) vencedor(es), qualquer licitante poderá 
manifestar-se, motivadamente, sua intenção de interpor recurso, quando lhe será 
concedido o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação das respectivas razões, 
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar as contra 
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razões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do 
recorrente, sendo-lhe assegurado vistas imediata dos autos.  
32.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso e, consequentemente, haverá a adjudicação do 
objeto da licitação pela Comissão Permanente de Licitação ao(s) vencedor(es) do 
certame.  
32.3. O acolhimento do recurso, que terá efeito suspensivo, importará a 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
32.4. Decidido os recursos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente homologará a adjudicação do objeto 
ao(s) respectivo(s) vencedor(es). 
 
33. DAS PENALIDADES  
33.1. Se o licitante deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 
a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, sem prejuízo das multas previstas neste Edital 
e das demais cominações legais, poderá, inclusive cumulativamente:  
a) ser imediatamente excluído do certame, assegurada a defesa;  
b) Ficar impedido de contratar com o município pelo prazo de cinco anos. 
c) Ter seu registro cadastral municipal cancelado. 
 
33.2. Nos termos do art.86 da Lei Federal n° 8.666/1993, fica estipulado o 
percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto desta TOMADA DE 
PREÇO, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.  
33.3. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do 
descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará 
sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei Federal n° 
8.666/1993:  
a) Advertência, por escrito.  
b) Multa de10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da multa do 
item 33.2 do edital.  
c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar 
com a Administração por prazo não superiora 2 (dois) anos.  
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública.  
33.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela 
autoridade competente, aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão 
de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados, desde que 
formuladas por escrito e no prazo máximo de 5(cinco) dias úteis da data em que 
for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 
 
34. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
34.1. As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o 
processo Licitatório e a execução do Contrato, estando sujeitos às sanções 
previstas na legislação brasileira. Advertindo-se que aqueles que agirem de má fé 
estarão sujeitos às penalidades previstas em Lei.  
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34.2. A Comissão Permanente de Licitação poderá desclassificar as propostas, 
em termo fundamentado, não tendo o licitante direito a indenização ou 
ressarcimento, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso comprove qualquer 
fato que desabone a capacidade jurídica, regularidade fiscal e idoneidade 
financeira do mesmo.  
34.3. Caso a licitante se recuse a executar o objeto contratual ou venha afazê-lo 
fora das especificações estabelecidas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMETÁ, poderá independente de qualquer aviso ou notificação, rescindir o 
Contrato e optar pela convocação dos demais Licitantes na ordem de 
classificação.  
34.4. A Comissão Permanente de Licitação, no interesse da Administração, 
poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e 
proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a 
lisura da Licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.  
34.5. Assegura-se à Prefeitura Municipal de Cametá, o direito de: 
a) Adiar a data de abertura da presente Licitação, dando conhecimento aos 
interessados mediante publicação em jornal de grande circulação e Diário Oficial, 
com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da data 
inicialmente marcada.  
b) Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente Licitação, a qualquer 
tempo, desde que ocorrentes as hipóteses de ilegalidade ou interesse público, 
dando ciência aos interessados.  
c) Alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a 
Licitação, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, para a abertura 
dos envelopes com os documentos de habilitação e das propostas de preço, a 
contar da publicação das alterações.  
34.6. A participação nesta Licitação implicará aceitação integral e irretratável das 
normas do Edital, bem como na observância dos preceitos legais e 
regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso.  
34.7. É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou a Autoridade Superior 
em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer 
ou complementar a Instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveriam constar no ato da sessão pública.  
34.8. A Contratada ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a 
terceiros ou ao patrimônio da Contratante durante a execução do objeto desta 
licitação, reparando às suas custas os mesmos, sem que lhe caiba nenhuma 
indenização por parte da Contratante, inclusive no caso de subcontratação, 
quando ficará solidariamente responsável com o subcontratado pelo cumprimento 
dessas obrigações. A inadimplência do contratado ou do subcontratado com 
referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à 
Prefeitura Municipal de Cametá a responsabilidade sobre o seu pagamento, nem 
poderá onerar objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e 
edificações, inclusive perante o registro de imóveis, consoante o disposto no §1º 
do Art.71, da Lei 8.666/93. 
34.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-
se-á o dia do Início e incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão, os dias 
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se 
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iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de 
Cametá.  
34.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de 
Licitação ou a Autoridade Superior. 
 
35. DOS ANEXOS  
35.1. Os documentos abaixo, denominados de anexos, são partes integrantes 
deste Edital e dele são inseparáveis, conforme determina a legislação vigente:  
a) Anexo I: Minuta de Contrato; 
b) Anexo II: Cronograma Físico Financeiro; 
c) Anexo III: Declaração de Conhecimento das Condições do Local; 
d) Anexo IV: Composição de BDI; 
e) Anexo V: Composição de encargos – (Horista); 
f) Anexo VI: Composição de encargos – (Mensalista); 
g) Anexo VII: Resumo Financeiro; 
h) Anexo VIII: Planilha Orçamentária; 
i) Anexo IX: Composição unitária de preços; 
j) Anexo X: Termo de referência/Projeto Básico. 
 
36. DO FORO  
36.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cametá, Estado do Pará, para toda e 
qualquer ação judicial decorrente deste instrumento. 
 
 
Cametá/PA, 20 de junho de 2017. 

 

 

Márcio Vieira Gonçalves 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações e Contratos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº TP01/2017 

 

Comissão Permanente de Licitação 

Avenida Gentil Bittencourt, n° 01, bairro Centro, CEP 68.400-000 – Cametá – Pará. 

e-mail: cpl.pmcameta@gmail.com 

ANEXO I 
MINUTADE CONTRATO 

 
CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL Nº TP01/2017- SETTOB, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMETÁ/SECRETÁRIA 
MUNICIPAL TRANSPORTE TERRAS E OBRAS e a empresa, XXXXXX, TENDO 
COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONLUSÃO DE 110 
UNIDADES HABITACIONAIS CONTRATO 0233.369-69/2008/MINISTÉRIO DAS 
CIDADES/CAIXA.   
 
Por este instrumento, o MUNICÍPIO DE CAMETÁ, pessoa jurídica de direito 
público interno, através de sua Secretaria Municipal de Transportes Terras e 
Obras, com sede à Rua xxxxx, n° XXX, Bairro Centro, CEP 68.400-000, inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº xxxxxxx, representado, neste ato, pelo senhor XXXXX, 
Secretário Municipal de Transportes Terras e Obras de Cametá, brasileiro, CPF n° 
xxxx, Carteira de Identidade Civil n° xxxx – SSP/PA, residente e domiciliado nesta 
cidade, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa ...................., CNPJ 
Nº......... Inscrição Estadual nº ..............., com sede a .............. nº..., bairro....., na 
cidade de ..........., estado do ................., neste at representada por seu sócio 
proprietário, senhor (a) .................., portador do documento de identidade nº 
..................., CPF nº ................. residente e domiciliado na ..................., nº....., 
Bairro ............, na cidade de .......... estado do....................., doravante 
denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato em regime 
de Empreitada Por Preço Global, fundamentada na Lei Federal Nº 8.666, de 
21.06.1993, alterada pela Lei nº 8.883, de 08.06.94, Lei nº 9.032, de 28.04.95, e a 
Lei nº 9.648, de 27.05.98, e demais legislação pertinente na modalidade 
TOMADA DE PREÇO Nº TP01/2017- SETTOB, mediante as cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas: 

 
Por esta e na melhor forma de direito os contratantes firmam o presente Contrato 
para execução de obra, como abaixo se declara: 
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis Federais nº.8.666/93 e Processo Licitatório 
TOMADA DE PREÇO Nº TP01/2017-SETTOB e seus anexos. 
 
01. DO OBJETO  
1.1. O objeto deste contrato: serviços de empresa especializada na execução de 
CONLUSÃO DE 110 UNIDADES HABITACIONAIS CONTRATO 0233.369-
69/2008/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA, nas especificações, unidades, 
quantidades, valor unitário, condições e forma constantes da Proposta de Preços 
da CONTRATADA e nos termos expressos no edital de licitação TOMADA DE 
PREÇO N° TP01/2017-SETTOB. 
1.2. Os serviços descritos no item anterior serão executados pela 
CONTRATADA em regime de empreitada global, cujos ônus de execução, 
financeiro, fiscais e tributários serão de responsabilidade, exclusiva, da 
CONTRATADA. 
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1.3. O objeto deste contrato está vinculado ao resultado do processo licitatório, 
modalidade TOMADA DE PREÇO N° TP01/2017-SETTOB e, também, à 
respectiva proposta de preços emitida pela CONTRATADA. 
 
02.DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
2.1. Os recursos garantidores para a execução do objeto em licitação estão 
previstos no Orçamento Municipal vigente sob a seguinte rubrica: 
 
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE TANSPORTES, TERRAS E 
OBRAS 
Classificação Institucional: 0204 – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 
Classificação Funcional: 16.481.0515.1.003.0000 – CONSTRUÇÃO DE CASAS 
POPULARES 
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 
Fonte de Recursos: 010.000 – RECURSOS ORDINÁRIOS 
 
3. DAS FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS  
3.1. Os recursos financeiros para pagamento das despesas a serem realizadas na 
execução do objeto em licitação são aqueles provenientes de:  
a) Repasse do CONTRATO 0233.369-69/2008/MINISTÉRIO DAS 
CIDADES/CAIXA. 
 
04. DO VALOR DOS SERVIÇOS 
4.1. O valor dos serviços ora contratados importa em ..............(....................).  
4.2. O valor descrito na cláusula anterior é global e final, não sendo, sob hipótese 
alguma, permitido o seu reajuste. 
 
5. DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E LIQUIDADOS 
5.1. O pagamento pela execução da obra previsto neste certame será efetuado 
conforme medições emitidas pela fiscalização da obra, e faturas devidamente 
atestadas, mediante a apresentação da documentação abaixo:  
5.2. Boletim de Medição, devidamente aferida pela fiscalização da Secretaria 
Municipal Transportes Terras e Obras de Cametá, com percentagem física 
executada obedecendo ao cronograma de entrega de obra;  
5.3. A apresentação da respectiva nota fiscal acompanhada do correspondente 
recibo.  
5.4. A lavratura respectiva liquidação obra constante da nota fiscal, cujo 
procedimento deverá ser formalizado por servidor da Prefeitura;  
5.5. O pagamento pela execução dos serviços previsto neste certame será 
efetuado, condicionalmente, com a apresentação da respectiva nota fiscal, 
acompanhada da medição correspondente, firmada por servidor da Prefeitura 
Municipal responsável por esse ato.  
5.6. A apresentação da relação nominal de todos os empregados que 
trabalham na execução da obra, com as respectivas datas de admissão, função 
ou cargo exercido e o valor dos respectivos salários.  
5.7. Comprovante do recolhimento das parcelas referente ao INSS, e FGTS dos 
trabalhadores da obra;  
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5.8. Para o Município efetuar o primeiro pagamento à empresa vencedora do 
certame deverá trazer a matrícula CEI do INSS da referida obra que irá executar.  
5.9. Termo de rescisão contratual com a quitação das parcelas trabalhistas, no 
caso de dispensa do empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo 
firmado perante a justiça do trabalho, onde conste expressamente a exclusão da 
Prefeitura Municipal de Cametá; 
5.10. Aparcela da obra considerada defeituosa ou fora das especificações do 
projeto, assim como das normas técnicas, não será objeto de medição; 
5.11. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, 
inclusive no caso de subcontratação, quando ficará solidariamente responsável 
com o subcontratado pelo cumprimento dessas obrigações; A inadimplência do 
contratado ou do subcontratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais 
e comerciais não transfere a Prefeitura Municipal de Cametá a responsabilidade 
sobre o seu pagamento, nem poderá onerar objeto do contrato ou restringir a 
regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de 
imóveis, consoante o disposto no §1º do Art.71, da Lei 8.666/93. 
5.12. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto não for 
comprovado o recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência 
Social), correspondente ao mês da última competência vencida, bem como a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas–CNDT vigente; 
acompanhando a nota fiscal/fatura devidamente atestada por servidor designado, 
conforme dispõe o art. 67 da Lei nº 8.666/1993, e suas modificações, ou enquanto 
estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, 
em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito 
acréscimo de qualquer natureza; 
5.13. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota 
fiscal, a qual deverá estar acompanhada do respectivo recibo. 
5.14. Em casos de devolução da nota fiscal e/ou do recibo para se produzir 
correções julgadas necessárias, o prazo para pagamento do documento devolvido 
passará a contar após a sua reapresentação com as correções devidamente 
produzidas. 
5.15. Os valores pertinentes a eventuais sanções pecuniárias aplicadas à 
CONTRATADA serão descontados dos pagamentos devidos à mesma. 
 
6. DAS OBRIGAÇÕES E PENALIDADES  
6.1. A CONTRATADA é responsável por todas as obrigações sociais de 
proteção aos seus profissionais, bem como todas as despesas necessárias para a 
execução dos serviços contratados, incluindo despesas e deslocamento, estadia, 
alimentação, salários, encargos sociais, previdenciários, comerciais e trabalhistas, 
equipamento de proteção individual e quaisquer outros que fizerem necessários 
ao cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato, isentando totalmente 
a CONTRATANTE.  
6.2. Nos termos do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/1993, fica estipulado o 
percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto desta TOMADA DE 
PREÇO, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.  
6.3. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do 
descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará 
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sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei Federal n° 
8.666/1993:  
a) Advertência, por escrito.  
b) Multa de10% (dez por cento) do valor do contrato, independente da multa por 
atraso (cláusula 6.2).  
c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar 
com a Administração por prazo não superiora 2 (dois) anos.  
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública.  
6.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela 
autoridade competente, aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão 
de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados, desde que 
formuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que 
for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 
 
7. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
7.1. Os serviços, objeto deste certame, serão executados conforme as 
especificações, exigências e condições previstas no presente edital e em seus 
anexos, especialmente, no projeto básico, memorial descrito/especificações 
técnicas e planilha orçamentária. 
7.2. Deve-se, também, observar as exigências e recomendações técnico-
profissionais relativos a eventos desta natureza. 
 
8. DA SUBCONTRATAÇÃO 
8.1. Será admitida a subcontratação se previamente aprovada pela 
FISCALIZAÇÃO, e que não constitua o escopo principal do objeto, restrita, 
contudo, ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) do orçamento, devendo 
a EMPRESA indicada pela Licitante CONTRATADA, antes do início da realização 
dos serviços, apresentar documentação que comprove sua habilitação jurídica, 
regularidade fiscal, nos termos previstos neste Edital;  
8.2. É vedada a subcontratação total dos serviços desta licitação, bem como dos 
serviços considerados para efeito de atestação da capacidade técnico-operacional 
e técnico-profissional;  
8.3. A subcontratação de que trata esta cláusula não exclui a responsabilidade do 
contratado perante a Prefeitura Municipal de Cametá quanto à qualidade técnica 
da obra ou do serviço prestado.  
8.4. Compete à Secretaria Municipal de Transportes Terras e Obras de 
Cametá acompanhar, supervisionar e denunciar quaisquer irregularidades 
constatadas, emitir o laudo conclusivo sobre o objeto do presente instrumento, 
bem como atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e 
pagamento, designando o servidor .............................................. 
 
09. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
9.1. Os serviços ora contratados serão executados e concluídos no prazo máximo 
de 06(seis) meses, contados da data de assinatura do presente contrato.  
9.2. Havendo necessidade, desde que devidamente justificada, o prazo de 
execução ora contratado poderá ser prorrogado, observando-se as 
recomendações previstas na Lei Federal nº 8.666/1993. 
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10. DA FISCALIZAÇÃO 
10.1. Compete à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ acompanhar, 
supervisionar e denunciar quaisquer irregularidades constatadas, emitir o laudo 
conclusivo sobre o objeto do presente instrumento, bem como atestar os 
documentos da despesa, quando comprovada a fiel e pagamento.  
10.2. Fica designado o(a) servidor(a) ......................., matrícula nº ...................., 
inscrito(a) no CPF ......................., como responsável pelo acompanhamento da 
execução do contrato em questão, nos termos da disposição contida no art. 67 da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações.  
10.3. A presença da fiscalização não atenua a responsabilidade da 
CONTRATADA.  
10.4. Cabe ao responsável pela fiscalização o registro em relatórios de todas as 
ocorrências e deficiências porventura existentes na prestação dos serviços 
contratados e encaminhar cópia à CONTRATADA para a imediata correção das 
irregularidades apontadas. 
 
11. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  
11.1. Concluídos os serviços, a empresa executora da obra comunicará à 
Prefeitura, a fim que se realize o respectivo Termo de Recebimento Provisório.  
11.2. O Termo de Recebimento Provisório será lavrado em até quinze dias após 
o recebimento da comunicação da empresa executora e subscrita por, pelo 
menos, três servidores da Prefeitura, entre estes, o Fiscal da obra.  
11.3. Havendo restrições nos serviços entregues, a empresa executora da obra 
deverá repará-las e/ou corrigi-las de imediato e às suas expensas.  
11.4. Não havendo restrições nos serviços entregues ou procedidas as devidas 
correções, a Prefeitura emitirá o Termo de Recebimento Definitivo da obra, o qual 
deverá ser subscrito pelo Fiscal da Obra e pelo representante da empresa 
executora da obra. 
 
12. DO PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 
12.1. Durante doze meses após a data do recebimento definitivo dos serviços, a 
empresa executora, na forma do Art. 69 da Lei Federal nº 8.666/1993, fica 
obrigada “a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 
no total ou em parte, o objeto do contrato em se que verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados” na obra 
e/ou serviços. 
 
13. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
13.1. A vigência do presente contrato inicia-se na data de sua assinatura e findará 
em...................., prorrogável nas condições previstas no art. 57, §1º e 2º da Lei 
8.666/1993. 
 
14. DA PUBLICAÇÃO 
14.1. O presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, Diário Oficial 
do Estado, na forma da lei. 
 
15. DAS PENALIDADES 
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15.1. Pela inexecução parcial ou total deste contrato serão aplicadas à 
CONTRATADA as Sanções previstas na Lei de Licitações e Contatos e, também, 
descritas no edital da TOMADA DE PREÇO N° TP01/2017-SETTOB. 
 
16. DA RESCISÃO DO CONTRATO 
16.1. A rescisão deste contrato dar-se-á em qualquer dos casos de que tratam os 
artigos 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/1993 e nas alterações nela produzidas;  
16.2. A rescisão alcança inclusive a subcontratação com a prestadora de serviço, 
em caso de subcontratação, ainda que parcial, e no que for permitido, dos 
serviços objeto deste Contrato. 
 
17. DO FORO 
17.1. Fica eleito o Foro da cidade de CAMETÁ, Estado do Pará, para toda e 
qualquer ação judicial decorrente deste instrumento. 
 
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
18.1. Declaram as partes que este contrato corresponde à manifestação final, 
completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado.  
E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento, em 04 
(quatro) vias, iguais teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das 
duas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram. 
 
Cametá,....................... 
 
MUNICÍPIO DE CAMETÁ– PREFEITURA MUNICIPAL CONTRATANTE 
............................................. 
CONTRATADA 
 
Testemunhas: 
Nome:__________________________ _______________________  
CPF:  

Nome:_________________________________________________ 

CPF: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº TP01/2017 

 

Comissão Permanente de Licitação 

Avenida Gentil Bittencourt, n° 01, bairro Centro, CEP 68.400-000 – Cametá – Pará. 

e-mail: cpl.pmcameta@gmail.com 

 
ANEXO II 

(papel timbrado da empresa) 
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO 

(MODELO QUE DEVERÁ SER ADAPTADO AO PERÍODO DE EXECUÇÃO DA 
OBRA) 

 
OBRA: REPROGRAMAÇÃO PARA CONCLUSÃO DE 110 UNIDADES HABITACIONAIS                                                                       
MUNICÍPIO: CAMETÁ/PA 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº TP01/2017 
DATA: ......../........./2017 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO / 2017 
 

Item 
Descrição do 

serviço 
Período de execução 

Total % 
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

01          

02          
Total simples (R$)         

Percentuais 
Simples (%) 

        

Total 
Acumuladas (R$) 

        

Percentuais  
Acumulados (%) 
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ANEXO III 

 
(papel timbrado da empresa) 

 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL 

 
…................................................., inscrita no CNPJ nº …................., por 
intermédio de eu Responsável Técnico, engenheiro(a)/arquiteto(a), Sr(a) 
…......................................, portador da Carteira Profissional do CREA/CAU nº 
….........., DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins, estar 
familiarizada com a natureza e vulto dos serviços técnicos especializados 
específicos, bem como as técnicas necessárias ao perfeito desenvolvimento 
da execução do objeto, inclusive no que pertine ao terreno destinado à 
construção e implantação da obra e das instalações provisórias a serem 
realizadas. Declara ainda que tem pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total 
responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para 
quaisquer questionamentos futuros. 
 

 

(Local e Data) …........................,......... de ….............................. de 20..... 
 

 

(nome completo do responsável técnico) 
Assinatura 
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ANEXO IV 

(papel timbrado da empresa) 
COMPOSIÇÃO DE B.D.I.  

 
OBRA:...................................MUNICÍPIO: CAMETÁ 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° TP01/2017 - SETTOB 
DATA:....../....../2017 
 

A BONIFICAÇÃO (A)= % 

    
B DESPESAS INDIRETAS (B)= % 

    

B1 
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA 
PROPONENTE 

(1)= % 

    

B2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  % 

    

B2.1) Mão-de-Obra Indireta  % 

B2.2) Materiais de Consumo Administrativo  % 

B2.3) Conservação e Manutenção do Canteiro de Apoio  % 

B2.4) Medicina e Segurança do Trabalho  % 

B2.5) Segurança Patrimonial  % 

B2.6) Viagens/fretes/transportes  % 

    

C IMPOSTOS (C)=  

    

C.1 C 1) PIS  % 

C.2 C 2) ISS/ICMS  % 

C.3 C 3) COFINS  % 

 *BDI={(1+A) X(1+B)/(1-C)}-1   

 TOTAL TAXA DE B.D.I   

 
O BDI da proponente será calculado de acordo com a formula acima apresentada. 
O valor do BDI não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) dos custos diretos 
da obra, sob pena de desclassificação da proposta. 
Eventuais erros no cálculo do BDI que não importem em desvantagem para a 
administração não serão objeto de revisão de preços, devendo o proponente 
manter sua proposta, ou será submetido às sanções previstas neste edital. 
 
OBSERVAÇÕES:  
1. De acordo com a legislação, as taxas de leis sociais incidem sobre os 
preços de mão-de-obra. A discriminação dos fatores que as compõem e a 
determinação das taxas de risco, inerentes aos contratos de trabalho podem 
ajudar no estabelecimento de um critério ou orientação para a elaboração do 
orçamento de cada empresa. 
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2. Na composição de leis sociais não foram considerados alguns itens pela 
dificuldade em aferi-los ou pela sua baixa representatividade no cálculo:  
2.1 Dispensado empregado no mês que antecede o dissídio; 
a.2 Assistência gratuita aos filhos e dependentes dos empregados em creches 
e pré-escolas;  
3. Após os cálculos dos custos diretos, há necessidade de uma previsão dos 
custos indiretos envolvidos na administração do negócio da empresa executante. 
Tal previsão geralmente e feita com base na aplicação da taxa de B.D.I – 
Benefício e Despesas Indiretas.  
4. Os itens abaixo não são considerados em nosso estudo de leis e devem 
ser incluídos nas Despesas Indiretas:  
4.1.  PIS/PASEP, pela sua similaridade com um imposto, uma vez que incide 
sobre as receitas operacionais; 
4.2. COFINS, uma vez que incide sobre a Receita Bruta. 
 

(CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA) 
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ANEXO V 
(papel timbrado da empresa) 

 
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS – (HORISTA) 

TOMADA DE PREÇO Nº TP01/2017– SETTOB/PMC 
 
 

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCO DE TRABALHO HORISTA 

A – ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS % % 

A.1 PREVIDENCIA SOCIAL   

A.2 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO   

A.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO   

A.4 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA (SESI)   

A.5 SERVIÇO NACIONAL DE APRANDIZAGEM INDUSTRIAL 

(SENAI) 

  

A.6 SERVIÇO DE APOIO A PEQUENA E MÉDIA EMPRESA 

(SEBRAE) 

  

A.7 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA 

AGRÁRIA (INCRA) 

  

A.8 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO (INSS)   

B – ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE “A” 

B.1 REPOUSO SEMANAL E FERIADOS   

B.2 AUXILIO-ENFERMIDADE   

B.3 LICENÇA-MATERNIDADE   

B.4 13º SALÁRIO   

B.5 DIAS DE CHUVA/FALTAS JUSTIFICADAS/ACIDENTES DE 

TRABALHO/GREVES/FALTA OU ATRASONA ENTREGA 

DE MATERIAIS OU SERVIÇOS DE OBRA/OUTRAS 

DIFICULDADES 

  

C – ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM ASINCIDÊNCIAS GLOBAIS DE “A” 

C.1 DEPOSITO POR DESPEDIDA INJUSTA: 50% SOBRE [A.2 

+(A.2XB)] 

  

C.2 FÉRIAS (INDENIZADAS)   

C.3 AVISO PRÉVIO INDENIZADO   

D – TAXAS DA REINCIDÊNCIA 

D.1 REINCIDENCIA DE “A” SOBRE “B”   

TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS E – COMPLEMENTOS 

E.1 VALE TRANSPORTE=(CxNCx0,06)/S% 

E.2 VALE CAFÉ DA MANHÃ=(FxNR-S/30x22x0,01)/S% 

E.3 REFEIÇÃO=(RxNRx0,95)/S% 

E.4 SEGURO DE VIDA E ACIDENTEEM GRUPO=C/S 

E.5 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL = K/S% TOTAL DE 
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COMPLEMENTOS 

TOTAL GERAL (ENCARGOS SOCIAIS + COMPLEMENTO)=% 

 
LEGENDA: 
CUSTO MÉDIO ESTIMADOS 
(C) Custo médio (un) da condução 
(NC) número de conduces 
(F) custo médio (un) caféda manhã) 
(R) custo médio (un) da refeição 
(NR) numero de refeições 
(C) custo médio (un) do seguro 
(K) custo médio do EPI (mês)/-1/3 de calçado + 1/10 de capacete + 1/10 cinturão 
(S) salário médio nominal (mês) 

 A utilização planilha será calculada de acordo com a formula acima 
apresentada; 

 Eventuais erros no cálculo na planilha que não importem em desvantagem 
para a administração não serão objeto de revisão de preços, devendo o 
proponente manter sua proposta, ou submetido às sanções previstas neste 
edital. 

 
 

 
(CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA) 
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ANEXO VI 

(papel timbrado da empresa) 
 

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS – (MENSALISTA) 
TOMADA DE PREÇO Nº TP01/2017– SETTOB/PMC 

 
 

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCO DE TRABALHO MENSALISTA 

A – ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS % % 

A.1 PREVIDENCIA SOCIAL   

A.2 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO   

A.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO   

A.4 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA (SESI)   

A.5 SERVIÇO NACIONAL DE APRANDIZAGEM INDUSTRIAL 

(SENAI) 

  

A.6 SERVIÇO DE APOIO A PEQUENA E MÉDIA EMPRESA 

(SEBRAE) 

  

A.7 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA 

AGRÁRIA (INCRA) 

  

A.8 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO (INSS)   

B – ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE “A” 

B.1 SALÁRIO   

B.2 AUXILIO-ENFERMIDADE   

B.3 LICENÇA-MATERNIDADE   

B.4 13º SALÁRIO   

B.5 DIAS DE CHUVA/FALTAS JUSTIFICADAS/ACIDENTES DE 

TRABALHO/GREVES/FALTA OU ATRASONA ENTREGA 

DE MATERIAIS OU SERVIÇOS DE OBRA/OUTRAS 

DIFICULDADES 

  

C – ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM ASINCIDÊNCIAS GLOBAIS DE “A” 

C.1 DEPOSITO POR DESPEDIDA INJUSTA: 50% SOBRE [A.2 

+(A.2XB)] (SUPONDO APENAS RESCISÕES POR 

DESPEDIDA INJUSTA) 

  

C.2 FÉRIAS (INDENIZADAS)   

C.3 AVISO PRÉVIO INDENIZADO   

D – TAXAS DA REINCIDÊNCIA 

D.1 REINCIDENCIA DE “A” SOBRE “B”   

TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS E – COMPLEMENTOS 

E.1 VALE TRANSPORTE=(CxNCx0,06)/S% 

E.2 VALE CAFÉ DA MANHÃ=(FxNR-S/30x22x0,01)/S% 

E.3 REFEIÇÃO=(RxNRx0,95)/S% 
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E.4 SEGURO DE VIDA E ACIDENTEEM GRUPO=C/S 

E.5 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL = K/S% TOTAL DE 

COMPLEMENTOS 

TOTAL GERAL (ENCARGOS SOCIAIS + COMPLEMENTO)=% 

 
LEGENDA: 
CUSTO MÉDIO ESTIMADOS 
(C) Custo médio (un) da condução 
(NC) número de conduces 
(F) custo médio (un) café da manhã) 
(R) custo médio (un) da refeição 
(NR) numero de refeições 
(C) custo médio (un) do seguro 
(K) custo médio do EPI (mês)/-1/3 de calçado + 1/10 de capacete + 1/10 cinturão 
(S) salário médio nominal (mês) 

 A utilização planilha será calculada de acordo com a formula acima 
apresentada; 

 Eventuais erros no cálculo na planilha que não importem em desvantagem 
para a administração não serão objeto de revisão de preços, devendo o 
proponente manter sua proposta, ou submetido às sanções previstas neste 
edital. 

 
 

 
(CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA) 
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ANEXO VII 
(papel timbrado da empresa) 

 
TOMADA DE PREÇO Nº TP01/2017– SETTOB/PMC 

RESUMO FINANCEIRO REPROGRAMAÇÃO PARA CONCLUSÃO DE 110 
UNIDADES HABITACIONAIS 

 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO REPROGRAMAÇÃO PARA CONCLUSÃO DE 110 UNIDADES HABITACIONAIS  

IT  
ORIG 

DESCRIÇÃO 
PREÇO MÊS 

TOTAL 1 2 3 4 5 6 

1 ESQUADRIAS 

35.972,34 14.388,94 14.388,94 7.194,47 0,00 0,00 0,00 

8,12% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2 INSTALAÇÕES 

212.865,60 85.146,24 63.859,68 42.573,12 21.286,56 0,00 0,00 

48,03% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 

2 FORROS 

8.570,37 0,00 2.571,11 5.999,26 0,00 0,00 0,00 

1,93% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

4 PINTURA 

115.862,26 0,00 0,00 0,00 46.344,90 34.758,68 34.758,68 

26,14% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 

5 
APARELHOS, LOUÇAS E 
METAIS 

62.068,95 0,00 0,00 18.620,69 18.620,69 18.620,69 6.206,90 

14,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 

6 LIMPEZA FINAL 

7.862,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.862,58 

1,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

  TOTAL SIMPLES 443.202,10 99.535,18 80.819,73 74.387,54 86.252,15 53.379,37 48.828,16 

  PERCENTUAL SIMPLES 100,00% 22,46% 18,24% 16,78% 19,46% 12,04% 11,02% 

  TOTAL ACUMULADO   99.535,18 180.354,91 254.742,45 340.994,60 394.373,97 443.202,13 

  
PERCENTUAL 
ACUMULADO 

  22,46% 40,69% 57,48% 76,94% 88,98% 100,00% 

 
 

(CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº TP01/2017 

 

Comissão Permanente de Licitação 

Avenida Gentil Bittencourt, n° 01, bairro Centro, CEP 68.400-000 – Cametá – Pará. 

e-mail: cpl.pmcameta@gmail.com 

 
 

TOMADA DE PREÇO Nº TP01/2017– SETTOB/PMC 
RESUMO FINANCEIRO REPROGRAMAÇÃO PARA CONCLUSÃO DA 

URBANIZAÇÃO/INFRAESTRUTURA 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO REPROGRAMAÇÃO PARA CONCLUSÃO DA 
URBANIZAÇÃO/INFRAESTRUTURA  

IT  
ORIG 

DESCRIÇÃO 

PREÇO MÊS 

TOTAL 1 2 3 4 

1 

(RESERVATÓRIO 
ELEVADO) SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA 

60.343,47 24.137,39 18.103,04 12.068,69 6.034,35 

50,21% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 

2 
PAVIMENTAÇÃO/PAISAGIS
MO/DIVERSOS 

49.383,26 14.814,98 14.814,98 9.876,65 9.876,65 

41,09% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 

3 
ENERGIA 
ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO 

10.450,14 3.135,04 3.135,04 3.135,04 1.045,01 

8,70% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 

  TOTAL SIMPLES 120.176,87 42.087,41 36.053,06 25.080,38 16.956,01 

  PERCENTUAL SIMPLES 100,00% 35,02% 30,00% 20,87% 14,11% 

  TOTAL ACUMULADO   42.087,41 78.140,47 103.220,85 120.176,86 

  
PERCENTUAL 
ACUMULADO 

  35,02% 65,02% 85,89% 100,00% 

 
 

(CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA) 
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ANEXO VIII 
(papel timbrado da empresa) 

TOMADA DE PREÇO Nº TP01/2017– SETTOB/PMC 
PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA REPROGRAMAÇÃO PARA CONCLUSÃO DE 

110 UNIDADES HABITACIONAIS 
 

OBJETO: Construção de 110 unidades habitacionais (CONCLUSÃO) 

ASSUNTO: Planilha atualizada dos serviços contratados a executar - base SINAPI JANEIRO/2017 - 
planilha desonerada 

DATA: Junho/2017 

 

PLANILHA REPROGRAMADA 110 UNIDADES HABITACIONAIS 

ITEM  NOVA DESCRIÇÃO SINAPI JAN/2017 
CÓD. SINAPI 

JAN/2017 
DESONERADO 

UNIDADE  QUANTIDADE  

CUSTO 
UNITÁRIO 

(SINAPI 
JAN/2017) 

PREÇO COM 
BDI 25% 

CUSTO TOTAL 

1 ESQUADRIAS           
                  

35.972,34  

1.1 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

90822 unidade 
                 

24,00  
       

305,10  
             

381,38  
                     

9.153,00  

1.2 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

90821 unidade 
                 

12,00  
       

309,19  
             

386,49  
                     

4.637,85  

1.3 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

90820 unidade 
                 

12,00  
       

284,32  
             

355,40  
                     

4.264,80  

1.4 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 
FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 
CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO), COM VIDROS 
PADRONIZADA. AF_07/2016 

94570 m² 
                 

28,80  
       

321,99  
             

402,49  
                  

11.591,64  

1.5 

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO 
(EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, 
PADRONIZADA. AF_07/2016 

94569 m² 
                    

6,00  
       

360,38  
             

450,48  
                     

2.702,85  

1.6 

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, 
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015 

91304 unidade 
                 

24,00  
          
68,06  

                
85,08  

                     
2.041,80  

1.7 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃOPOPULAR, COM EXECUÇÃO DE 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015 

91307 unidade 
                 

12,00  
          
54,02  

                
67,53  

                          
810,30  
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1.8 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE 
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃOPOPULAR, COM EXECUÇÃO DE 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015 

91305 unidade 
                 

12,00  
          
51,34  

                
64,18  

                          
770,10  

2 INSTALAÇÕES TOTAL           
               

212.865,60  

2.1 ELÉTRICAS           
                  

68.365,01  

2.1.1 
Cabo de cobre isolamento anti-chama 
450/750V, 2,5mm², flexivel TP 

1014 metros 
          

2.343,00  
             
1,07  

                   
1,34  

                     
3.133,76  

2.1.2 
Cabo de cobre isolamento anti-chama 
450/750V, 10mm², flexivel TP 

980 metros 
          

1.410,75  
             
4,60  

                   
5,75  

                     
8.111,81  

2.1.3 Disjuntor termomagnético - 1P 10A 93653 unidade 
                 

55,00  
             
7,23  

                   
9,04  

                          
497,06  

2.1.4 

Quadro de distribuição para 6 disjuntores 
termomagnéticos monopolares, sem 
barramento de embutir em chapa metálica, 
fornecimento e instalação 

84402 unidade 
                 

55,00  
          
54,58  

                
68,23  

                     
3.752,38  

2.1.5 
Luminária de sobrepor tipo calha, incluindo 
reator partida rápida, lâmpada 1x40w, 
fornecimento e instalação 

73953/005 unidade 
              

400,00  
          
71,20  

                
89,00  

                  
35.600,00  

2.1.6 
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P + T 
10A, incluindo suporte e placa, fornecimento 
e instalação 

92000 unidade 
              

400,00  
          
17,75  

                
22,19  

                     
8.875,00  

2.1.7 
Interruptor simples 10A/250V de embutir 
incluindo suporte e placa, fornecimento e 
instalação 

91953 unidade 
              

400,00  
          
16,79  

                
20,99  

                     
8.395,00  

2 HIDRÁULICA           
                     

1.612,50  

2.2.1 
Caixa d’agua com tampa em fibra de vidro 
cap. 500 l 

11871 unidade                  6,00        215,00             268,75                    1.612,50  

2.3 SANITÁRIO           
               

142.888,08  

2.3.1 
Caixa de passagem pré moldada circular - 
60cm x 60cm x 60cm 

74051/001 Unidade 
              

246,00  
       

146,08  
             

182,60  
                  

44.919,60  

2.3.2 
Fossa séptica em concreto pré moldado com 
tampa para 10 contribuintes 90 x 90cm 

3277 Unidade 
                 

82,00  
       

405,10  
             

506,38  
                  

41.522,75  

2.3.3 
Sumidouro em concreto pré moldado com 
tampa para 10 contribuintes 

11895 Unidade 
                 

82,00  
       

550,69  
             

688,36  
                  

56.445,73  

3 FORROS           
                     

8.570,37  

3.1 
Forro de PVC com réguas de 10cm incluindo 
colocação 

11587 m² 
                 

69,60  
          

61,82  
                

77,28  
                     

5.378,34  

3.2 
Barrotamento para forro de PVC em 
madeira, 2,5 x 10cm espaçadas 50cm  

84091 m² 
                 

69,60  
          

36,69  
                

45,86  
                     

3.192,03  

4 PINTURA           
               

115.862,26  

4.1 
Pintura PVA sem massa, com selador - 
interna duas demãos 

88487 m² 
          

5.644,48  
             

8,26  
                

10,33  
                  

58.279,26  

4.2 Cal em três demãos com fixador - externa 73445/001 m² 
          

5.644,48  
             

7,07  
                   

8,84  
                  

49.883,09  

4.3 Óleo sobre massa - esquadrias 79463 m² 
              

563,58  
          

10,93  
                

13,66  
                     

7.699,91  

5 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS           
                  

62.068,95  
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5.1 
Vaso sanitário louça brnaca padrão popular 
sifonado com conjunto de fixação, 
fornecimento e instalação 

95469 unidade 
                 

54,00  
       

155,32  
             

194,15  
                  

10.484,10  

5.2 
Caixa de descarga externa em PVC 9L, 
puxador de nilon 

1030 unidade 
                 

54,00  
          

26,00  
                

32,50  
                     

1.755,00  

5.3 Assento Sanitário plástico 377 unidade 
                 

54,00  
          

21,75  
                

27,19  
                     

1.468,13  

5.4 Bolsa PVC flexivel para vaso sanitário 40mm 6140 unidade 
                 

54,00  
             

2,26  
                   

2,83  
                          

152,55  

5.5 
Tubo de descarga pvc para ligação da caixa 
de descarga 40mm x 1,50m 

12613 unidade 
                 

54,00  
          

13,43  
                

16,79  
                          

906,53  

5.6 Engate flexível PVC 1,2" x 40cm 11681 unidade 
                 

54,00  
             

4,11  
                   

5,14  
                          

277,43  

5.7 
Lavatório sem coluna em louça branca com 
torneira cromada metálica simples, válvula e 
sifão plásticos 

86943 unidade 
                 

54,00  
       

158,20  
             

197,75  
                  

10.678,50  

5.8 Chuveiro plástico branco simples ϕ 1/2" 7608 unidade 
                 

54,00  
             

4,23  
                   

5,29  
                          

285,53  

5.9 
Papeleira de parede em metal sem tampa 
incluindo fixação 

95544 unidade 
                 

54,00  
          

24,00  
                

30,00  
                     

1.620,00  

5.10 
Saboneteira em louça branca, de 15cm x 
15cm, sem alça, fornecimento e instalação 

95545 unidade 
                 

54,00  
          

23,47  
                

29,34  
                     

1.584,23  

5.11 
Porta toalha de rosto em metal cromado, 
fornecimento e instalação 

95542 unidade 
                 

54,00  
          

19,06  
                

23,83  
                     

1.286,55  

5.12 
Instalação de cuba/bancada em mármore 
sintético 1,20m x 0,60m, incluindo torneira 

86933 unidade 
                 

54,00  
       

255,72  
             

319,65  
                  

17.261,10  

5.13 

Tanque em mamorite sintético 22L, 
suspenso completo, sifão tipo garrafa, 
válvula e torneira cromada padrão popular, 
fornecimento e instalação 

86927 unidade 
                 

54,00  
       

195,72  
             

244,65  
                  

13.211,10  

5.14 
Torneira cromada para tanque (padrão 
popular) 

86913 unidade 
                 

54,00  
          

16,27  
                

20,34  
                     

1.098,23  

              
                     

7.862,58  

6.1 Limpeza final de obra 9537 m² 
          

3.009,60  
             
2,09  

                   
2,61  

                     
7.862,58  

TOTAL PLANILHA REPROGRAMADA COM BDI 25,00% 43.202,10 

 
 

(CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA) 
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(papel timbrado da empresa) 
TOMADA DE PREÇO Nº TP01/2017– SETTOB/PMC 

PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA REPROGRAMAÇÃO PARA CONCLUSÃO DE 
OBRAS DE INFRAESTRUTURA 110 UNIDADES HABITACIONAIS 

 

OBJETO: Construção de 110 unidades habitacionais (CONCLUSÃO) 

ASSUNTO: Planilha atualizada dos serviços contratados a executar - base SINAPI JANEIRO/2017 - 
planilha desonerada 

DATA: Junho/2017 

 
ENCARGOS SOCIAIS PREÇOS MÃO DE OBRA ATENDE AO SINAP E SEDOP 

COM DESONERAÇÃO 
 

URBANIZAÇÃO/INFRAESTRUTURA 
 

ITEM 
(NOVA 

CLASSIFIC
AÇÃO) 

CÓDIGO 
SINAPI 

JAN/2017 

DESCRIÇÃO ATUALIZADA SINAPI 
JANEIRO/2017 (URBANIZAÇÃO/INFRA-

ESTRUTURA) 
UNID QUANT 

CUSTO 
UNIT 

PREÇO 
COM BDI 

25% 

CUSTO 
TOTAL 

1   
RESEVATÓRIO ELEVADO (SISTEMA 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA) 

        
         

60.343,47  

1.1   REVESTIMENTO TRATAMENTO           

 1.1.1  87879 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM  
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 

m² 
           

96,22  
        2,71  

              
3,39  

              
326,19  

 1.1.2  87777 
Emboço ou massa única em argamaasa 
1:2:8 preparo manual, aplicada 
manualmente e=2,5cm 

m² 
           

96,22  
      38,79  

            
48,49  

           
4.665,71  

 1.1.3  73872/002 
IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA 
A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, 
DUAS DEMÃOS 

m² 
           

96,22  
      50,20  

            
62,75  

           
6.037,81  

 1.1.4  88487 
Pintura PVA sem massa, com selador - 
externa duas demãos 

m² 
         

134,17  
        8,26  

            
10,33  

           
1.385,98  

 1.2    INSTALAÇÃO DE BARRILETE           

 1.2.1  89451 
Tubo PVC PBA 75mm, em prumada de 
água fornecimento e instalação 

m 
           
17,90  

26,41 
            
33,01  

              
590,93  

 1.2.2  89517 Curva 90° PVC - PBA 75mm unid 
             
2,00  

44,91 
            
56,14  

              
112,28  

 1.3    SERVIÇOS PRELIMINARES           

 1.3.1  73665 
Escada de marinheiro em aço CA-50 
9,52mm" , incluso pintura ani-corrosiva 

m 
           

13,64  
      51,39  

            
64,24  

              
876,20  

 1.3.2  8260 
INSTALACAO PARA-RAIOS 
P/RESERVATORIO 

unid 
             

1,00  
 2.387,09  

       
2.983,86  

           
2.983,86  

 1.3.3  94992 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) 
EM CONCRETO 
(CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), 
MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL 

m² 
           

22,40  
      53,34  

            
66,68  

           
1.493,52  

 1.3.4  74142/001 
CERCA COM MOUROES DE 
CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO 
DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS 

m 
         

102,00  
      38,36  

            
47,95  

           
4.890,90  
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DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 
250 

 1.3.5  92393 

PISO EM BLOCO SEXTAVADO 
25X25CM, ESPESSURA 8CM, 
ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE 
AREIA ESPESSURA 6CM 

m² 
         

123,04  
      49,30  

            
61,63  

           
7.582,34  

 1.4    RECALQUE           

 1.4.1  83644 
BOMBA RECALQUE D'AGUA 
TRIFASICA 10,0 HP 

unid 
             
1,00  

 4.923,51  
       
6.154,39  

           
6.154,39  

 1.4.2  
SEDOP 
170867 

Quadro de comando e prteção trífásico cj 
             

1,00  
    765,52  

          
956,90  

              
956,90  

 1.4.3   73780/004 Chave blindada tripolar 250V/100A cj 
             

1,00  
    623,58  

          
779,48  

              
779,48  

 1.4.4    BARRILETE           

 1.4.4.1  89452 Tubo PVC PBA 85mm m 
           
14,30  

33,11 
            
41,39  

              
591,84  

 1.4.4.2  89525 Curva 90° PVC - PBA 85mm unid 
             
2,00  

53,38 
            
66,73  

              
133,45  

 1.4.4.3  94500 
Registro de gaveta 3" bruto, latão, 
instalado 

unid 
             

2,00  
    379,59  

          
474,49  

              
948,98  

 1.5    LIGAÇÕES DOMICILIARES           

 1.5.1  95635 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE 
ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 
SOLDÁVEL DN 25 (¾ ) 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_11/2016 

unid 
           

91,45  
      89,11  

          
111,39  

         
10.186,39  

 1.6    
CASA DE COMANDO (ABRIGO DO 
OPERADOR) 

          

 1.6.1    SERVIÇOS PRELIMINARES           

 1.6.1.1  74077/003 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 
ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES 

m² 
             

7,84  
        4,14  

              
5,18  

                
40,57  

 1.6.2    MOVIMENTO DE TERRA       
                  
-    

                      
-    

 1.6.2.1  73481 
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM 
TERRA COMPACTA 

m³ 
             

1,34  
      53,94  

            
67,43  

                
90,35  

 1.6.3    FUNDAÇÕES       
                  
-    

                      
-    

 1.6.3.1  73361 
Fundação Concreto ciclópico 10Mpa, 
30% de pedra preta 

m³ 
             

1,34  
    399,35  

          
499,19  

              
668,91  

 1.6.3.2  73361 
Baldrame Concreto ciclópico 10Mpa, 
30% de pedra preta 

m³ 
             

0,50  
    399,35  

          
499,19  

              
249,59  

 1.6.3.3  92267 
Forma em chapa de madeira 
compensada resinada, E= 17mm 

m² 
             

3,36  
      28,16  

            
35,20  

              
118,27  

 1.6.4    ESTRUTURA PERCINTA        
                  
-    

                      
-    

 1.6.4.1  92270 
Forma para vigas em madeira serrada 
E=25mm 

m² 
             

6,16  
      35,74  

            
44,68  

              
275,20  

 1.6.4.2  92778 
Armação de pilar ou viga estrutura 
convencional CA-50, 10.00mm² 

kg 
           

26,88  
        7,85  

              
9,81  

              
263,76  

 1.6.4.3  94964 Concreto estrutural Fck 20Mpa m³ 
             

0,34  
    369,80  

          
462,25  

              
157,17  

 1.6.4.4  
SEDOP 
050037 

Desforma m² 
             

6,16  
        3,30  

              
4,13  

                
25,41  

 1.6.5    FECHAMENTO       
                  
-    

                      
-    
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 1.6.5.1  87477 
Alvenaria de tijolo cerâmico 9 x 19 x 
39cm E = 9,00cm na vertical 

m² 
           

29,12  
      29,54  

            
36,93  

           
1.075,26  

 1.6.5.2  73937/001 
Elemento vazado em concreto 7 x 50 x 
50cm assentado com argamassa de 
cimento e areia 

m² 
             

2,00  
      94,09  

          
117,61  

              
235,23  

 1.6.6    COBERTURA           

 1.6.6.1  92539 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 
RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 
DE CONCRETO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 

m² 
           

15,20  
      45,38  

            
56,73  

              
862,22  

 1.6.6.2  94201 
Cobertura em telha cerâmica, tipo 
FRANCESA, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

m² 
           

15,20  
      28,83  

            
36,04  

              
547,77  

 1.6.6.2  94219 Cumeeira de barro, emboçada traço 1:2:9 ml 
             

3,80  
      20,03  

            
19,36  

                
73,57  

 1.6.7    ESQUADRIA       
                  
-    

                      
-    

 1.6.7.1  90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015 

unid 1,00     305,10  
          
381,38  

              
381,38  

 1.6.8    REVESTIMENTO       
                  
-    

                      
-    

 1.6.8.1  87879 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM  
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 

m² 
           

58,24  
        2,71  

              
3,39  

              
197,29  

 1.6.8.2  87777 
Emboço ou massa única em argamaasa 
1:2:8 preparo manual, aplicada 
manualmente e=2,5cm 

m² 
           

58,24  
      38,79  

            
48,49  

           
2.823,91  

 1.6.9    PAVIMENTAÇÃO       
                  
-    

                      
-    

 1.6.9.1  68333 
Piso em concreto 20Mpa preparo 
mecânico e = 7,00cm com junta de 
madeira 

m² 
             

6,76  
      46,10  

            
57,63  

              
389,55  

 1.6.9.2  94992 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) 
EM CONCRETO 
(CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), 
MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL 

m² 
             

5,12  
      53,34  

            
66,68  

              
341,38  

 1.6.10    INSTALAÇÃO ELÉTRICA       
                  
-    

                      
-    

 1.6.10.1  93128 
Ponto de luz/força incluindo caixa de 
passagem, letroduto, fiação, interruptor 
quebra e chumbamento  

unid 
             

2,00  
      91,30  

          
114,13  

              
228,25  

 1.6.11    PINTURA       
                  
-    

                      
-    

 1.6.11.1  88487 
Pintura PVA sem massa, com selador - 
externa duas demãos 

m² 
           

58,24  
        8,26  

            
10,33  

              
601,33  

2   
PAVIMENTAÇÃO/PAISAGISMO/DIVER
SOS 

      
                  
-    

         
49.383,26  

 2.1    PAVIMENTAÇOES           

 2.1.1  94271 
Meio e sarjeta conjugado concreto 
15Mpa 13,5cm de base x 30cm de altura; 
SARJETA 50CM X 12,5CM 

ml 
         

115,31  
      66,62  

            
83,28  

           
9.602,44  
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 2.1.2  94992 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) 
EM CONCRETO 
(CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), 
MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL 

m² 
         

186,34  
      53,34  

            
66,68  

         
12.424,22  

 2.2    PAISAGISMO           

 2.2.1  94263 Tento em concreto simples 15cm x 15cm  m 
           

48,80  
      23,52  

            
29,40  

           
1.434,72  

 2.2.2  83667 Camada de areia média drenante  m³ 
           

73,30  
      99,40  

          
124,25  

           
9.107,53  

 2.2.3  74236/001 
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM 
PLACAS 

m² 
         

826,88  
        7,87  

              
9,84  

           
8.134,43  

 2.3    
MUDAS DE PLANTAS, PEQUENO E 
MÉDIO 

      
                  
-    

                      
-    

 2.3.1  
38640 

MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE 
OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM 

unid 
         

600,00  
        1,86  

              
2,33  

           
1.395,00   2.3.2  

 2.3.3  73967/001 
PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 
1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM 

unid 
             

4,00  
      79,49  

            
99,36  

              
397,45  

 2.3.4  85178 
PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 
50 A 100CM, EM CAVA DE 
60X60X60CM 

unid 
           

20,00  
      82,12  

          
102,65  

           
2.053,00  

 2.4    
BANCO DE CONCRETO ARMADO 21 
UNIDADES 

      
                  
-    

                      
-    

 2.4.1            
                  
-    

                      
-    

 2.4.2  73994/001 
Armação em tela soldada malha 
10x10cm, 4,2mm² 

kg 
             

5,28  
        5,28  

              
6,60  

                
34,85  

 2.4.3  94975 Concreto estrutural Fck 15Mpa m³ 
             

2,15  
    413,15  

          
516,44  

           
1.110,34  

 2.4.4  92270 
Forma para vigas em madeira serrada 
E=25mm 

m² 
           

75,60  
      35,74  

            
44,68  

           
3.377,43  

 2.4.5  
SEDOP 
050037 

Desforma m² 
           

75,60  
        3,30  

              
4,13  

              
311,85  

3   ENERGIA ELETRICA/ILUMINAÇÃO         
         

10.450,14  

 3.1    LUMINARIAS           

 3.1.1  74231/001 
Luminária aberta p/iluminação publica 
E27 com braço metálico de 1,5m 

unid 
           

21,00  
    115,27  

          
144,09  

           
3.025,84  

 3.1.2  73831/001 
Lâmpada vapor de mercúrio 125w base 
E27 

unid 
           

21,00  
      15,85  

            
19,81  

              
416,06  

 3.1.3  83480 
Reator p/ lâmpada vapor de mercúrio de 
125/220w 

unid 
           

21,00  
      74,09  

            
92,61  

           
1.944,86  

 3.2    
FERRAGEM, ARMAÇÃO E 
ACESSÓRIO. 

      
                  
-    

                      
-    

 3.2.1  83641 
Para raio TP válvula de distribuição 
15kv/5kA fornecimento e instalação 

unid 
             

2,00  
    398,04  

          
497,55  

              
995,10  

 3.2.2  72260 Conector universal p/cabo de 16mm2 unid 
           

90,00  
      11,23  

            
14,04  

           
1.263,38  

 3.2.3  436 
Parafuso de cabeça abaulada de 
16x150mm 

unid 
             

6,00  
        3,81  

              
4,76  

                
28,58  

 3.2.4  431 
Parafuso de cabeça quadrado de 
16x200mm 

unid 
           

84,00  
        4,54  

              
5,68  

              
476,70  

 3.2.5  441 
Parafuso de cabeça quadrada de 
16x150mm 

unid 
         

130,00  
        3,76  

              
4,70  

              
611,00  

 3.2.6  1539 Conector a compressão cabo até 16mm² unid 
             

9,00  
        2,64  

              
3,30  

                
29,70  
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 3.2.7  3373 Haste de aço cobreado 3,00m DN 1/2" unid 
           

10,00  
      32,77  

            
40,96  

              
409,63  

 3.2.8  5047 Chave fusível de distribuição 15KV/100A unid 
             

4,00  
    249,86  

          
312,33  

           
1.249,30  

 TOTAL GERAL PLANILHA REPROGRAMADA BDI 25,00%  
 R$ 
120.176,86 

 
(CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA) 
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ANEXO IX 

 
(papel timbrado da empresa) 

 
Composição unitária de preços demostrando a quantidade de material, mão 

de obra, encargos e BDI emitidos os itens da planilha 
 
 

TABELA COMPOSIÇÃO DO BDI 

      
ITENS SIGLAS 

ADMISSIVEL 
(%)   

GRUPO A       

A.1 
Administração Central AC 

                            
3,00  

A.2 
Seguros e Garantias S+G 

                            
0,80  

A.3 
Riscos R 

                            
0,97  

A.4 
Despesas Financeiras DF 

                            
0,59  

GRUPO B       

B.1 
Lucro/Remuneração L 

                            
6,57  

GRUPO C       

C.1 
Tributos (PIS, COFINS, ISSQN e CPRB) 
– Desonerado 

I 
                          

10,15  

C.2 
PIS 

  
                            

0,65  

C.3 
COFINS 

  
                            

3,00  

C.4 ISSQN   
                            

2,00  

C.5 
CPRB: Contribuição Previdenciária 

sobre a Receita Bruta   
                            

4,50  

  

 

BDI 
Desonerado 

(%) 

                          
25,00  

 
 
 
 

(CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA) 
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ANEXO X 
 

TERMO DE REFERENCIA 
 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO (CONCLUSÃO) DE 110 UNIDADES HABITACIONAIS DOTADA DE 
INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ.  
INTRODUÇÃO: 
O presente termo de referência tem por objetivo a construção (conclusão) de 110 unidades 
habitacionais dotada de infraestrutura no Município de Cametá conforme CONTRATO DE 
REPASSE Nº 233.369-69/2008/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA firmado entre a UNIÃO 
FEDERAL, por intermédio do MINISTÉRIO DAS CIDADES, representada pela CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, e o MUNICÍPIO DE CAMETÁ. 
 Os serviços a serão executados conforme Planilha Orçamentária, projetos e as Normas 
Técnicas Brasileiras vigentes sobre o assunto.  
  
1. JUSTIFICATIVA 

Objeto deste termo de referência, tem por objetivo a conclusão das 110 unidades 
habitacionais dotada de infraestrutura para promover moradia de qualidade aos 
contemplados pelo projeto. 
Vale ressaltar que a construção das unidades habitacionais já vem se arrastando desde 2008  
 
2. LOCALIZAÇÃO 

As unidades habitacionais estão localizadas no município de Cametá no BAIRRO NOVO 
  
3. CUSTO DOS SERVIÇOS 

O custo total da obra será dê: R$ 563.378,96 (quinhentos e sessenta e três mil trezentos e 
setenta e oito reais e noventa e seis centavos), sendo R$ 443.202,10 (quatrocentos e 
quarenta e três mil duzentos e dois reais e dez centavos) para as unidades habitacionais e R$ 
120.176,86 (cento e vinte mil centos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos) para 
infraestrutura conforme planilhas orçamentárias. 
 
4. DAS RESPONSABILIDADES 

A responsabilidade da CONTRATADA será a execução dos serviços conforme Planilha 
Orçamentária. 
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PROJETO BÁSICO/MEMORIAL DESCRITIVO 

 
OBRA: CONLUSÃO DE 110 UNIDADES HABITACIONAIS CONTRATO 0233.369-

69/2008/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA. 
LOCAL: Antigo Aeroporto  

MUNICÍPIO: CAMETÁ 
 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

INFRA-ESTRUTURA / URBANIZAÇÃO 
 

PROGRAMA: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
CONSTRUÇÃO DE 110 UNIDADES HABITACIONAIS 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – INFRA-ESTRUTURA / URBANIZAÇÃO 

 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
1.1. Quaisquer dúvidas ou omissões porventura existentes nestas especificações 
técnicas serão solucionadas pela FISCALIZAÇÃO da secretaria Municipal de Obras 
Públicas da Prefeitura Municipal de CAMETÁ. 
1.2. Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos desenhos, as especificações 
técnicas, normas, medidas e recomendações a CONTRATADA deverá consultar por 
escrito a FISCALIZAÇÃO. 
1.3. Em caso de divergência entre as especificações técnico-construtivas, normas de 
execução e de serviços e projetos arquitetônicos, prevalecerão às especificações, 
recomendações e normas constantes deste documento. No caso de divergência 
entre as especificações técnicas e construtivas e as planilhas dos quantitativos, 
ambas fornecidas pela SETTOB da PMC, prevalecerá o que estiver constante na 
planilha de custos. 
1.4. Em caso de discrepância entre as cotas grafadas nos projetos arquitetônicos e 
suas dimensões, prevalecerão as cotas grafadas. 
1.5. A citação de qualquer marca de materiais, metais, tintas, aparelhos ou produtos 
visam somente caracterizar o material, inclusive nas tonalidades de tintas que uma 
mesma cor possa variar de acordo com o fabricante. 
1.6. Farão parte dos elementos técnicos fornecidos pela PMC: o projeto 
arquitetônico, o caderno de especificações técnicas, planilhas e minuta do contrato, 
cabendo à empresa contratada, em acordo, em acordo com a FISCALIZAÇÃO da 
PMC, o desenvolvimento de quaisquer detalhes que se fizerem necessários à 
completa execução da obra. 
1.7. As despesas de legalização e habite-se da obra perante os órgãos competentes 
serão de reponsabilidade da contratada. Assim como a colocação de placas 
regulamentares, além de uma placa a ser executada (conforme modelo fornecido 
pela PMC). É OBRIGATÓRIA a colocação da placa do Órgão Gestor. 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº TP01/2017 

 

Comissão Permanente de Licitação 

Avenida Gentil Bittencourt, n° 01, bairro Centro, CEP 68.400-000 – Cametá – Pará. 

e-mail: cpl.pmcameta@gmail.com 

1.8. A qualquer momento, durante a execução da obra, poderá ser solicitado pela 
FISCALIZAÇÃO, ensaios de materiais, de acordo com as Normas Brasileiras 
(ABNT). 
 
2. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS 
2.1. A administração da obra será exercida por engenheiro responsável em horário 
integral, além de encarregados, mestres, apontadores e almoxarifes. 
2.2. A vigilância da obra será ininterrupta, por conta da contratada até o recebimento 
definitivo da obra. 
2.3. Competirá à Contratada fornecer todo o ferramental, maquinário e aparelhos 
necessários à execução dos serviços. 
2.4. A CONTRATADA deverá manter um escritório na obra, dotado de pessoal e 
material necessário ao perfeito funcionamento e atendimento dos serviços de 
construção. Também deverá ser mantido 01 (um) livro de registro diário. 
2.5. Nenhum projeto poderá ser alterado pela CONTRATADA, sem o prévio 
conhecimento e autorização da FISCALIZAÇÃO, cabendo à CONTRATADA, sem 
ônus para a CONTRATANTE, a execução de qualquer detalhe complementar que 
julgue necessário ao melhor e mais perfeito desenvolvimento da obra. As plotagens 
e/ou cópias dos Projetos e demais documentos necessários à execução da obra, 
serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTRUTIVAS 
3.1.1. Construção de Sub-base e Base estabilizadas, em laterita 
Os locais estudados, para retirada de material selecionado para execução de base, 
em laterita, serão explorados utilizando-se trator de esteira do tipo D-6 e pá 
carregadeira com capacidade mínima de 1,50m³. O transporte do material, para o 
corpo estradal, será executado em caminhões basculantes, em distância média de 
transportes – DTM, de 20 km. Os materiais a serem empregados em sub-bases e 
bases estabilizadas granulométricamente, devem apresentar índice de suporte 
califórnia igual ou superior a 20 e 60%, respectivamente com as demais 
características dos materiais seguindo as recomendações das normas do DNER. As 
operações de construção das sub-bases e bases, compreendem o espalhamento, 
umedecimento ou secagem, compactação e acabamento final do material. O 
espalhamento em camadas não superiores a 0,20m de espessura, será executado 
com motoniveladora, umedecendo ou secando o material através de carro-pipa 
d’águas ou grade de disco, respectivamente, conforme seja a umidade do material. 
Após o espalhamento da camada, será procedida compactação mecânica através 
de rolos compactadores, dos tipos pneumáticos de carga variável e de ferro 
vibratório liso ou pé de carneiro. O controle tecnológico para execução das camadas 
será regido pelas normas do DNER, aplicadas ao caso. A medição será feita em 
metros cúbicos. Os volumes serão determinados pela cubagem das pistas 
construídas, com espessuras médias de 0,30m para sub-base e 0,20m para base. 
Para efeito de pagamento, consideram-se o fornecimento, escavação, carga, 
transporte, espalhamento, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento. 
 
3.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
3.2.1. Limpeza do terreno 
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A área destinada a Captação e Reservação do Sistema, conforme mostrado na 
prancha PMC – FNHIS – INFRA – AF – 03/03, deverá ser totalmente limpa a fim de 
permitir o bom andamento dos serviços. 
 
Revestimento 
“O revestimento definitivo do poço será com tubo geomecânico 6” (150mm), classe 
20, conectados por luvas grampeadas com reforço anelar. Nos aquíferos serão 
usados filtros geomecânico diâmetros 6”. 
O espaço anular compreendido entre o revestimento e a parede escavada do poço 
será preenchido com pré-filtro de cascalho selecionado, a partir da cota 4,0m pelo 
método de circulação reversa. No trecho anterior (0 – 4,0m) será feita uma 
concretagem visando o isolamento sanitário do manancial. 
Desenvolvimento 
Após o assentamento do pré-filtro, será feito o desenvolvimento do poço com a 
injeção de água limpa para substituir a lama de perfuração. Quando não for obtido 
mais nenhum indicativo de melhora da turbidez da agua, será usada uma solução de 
hexa-meta-fosfato de sódio que após o necessário repouso, de 48 às 72h, será 
bombeado para promover o carregamento dos finos e os assentamento das 
camadas adjacentes. 
Finalização e Desenvolvimento 
Quando o poço for considerado pronto para operação, isto é, com os parâmetros 
físico-químicos e bacteriológicos aceitáveis, será feita a desinfecção da tampa do 
poço, para que o mesmo seja fechado para a proteção sanitária do manancial.  
No perímetro do poço será edificada uma plataforma de concreto simples, 
denominada laje de proteção sanitária, para proteger o poço contra águas de 
superfícies e outras agressões. 
 
3.2.2. Sistema de Recalque 
Será fornecida e instalada bomba com Potência de 5cv para alimentação de um 
Reservatório Elevado, através de Barrilete de Recalque. O quadro de acionamento 
da Bomba ficará abrigado em um prédio, com 6.76m² (VER PRANCHA PMC – 
FNHIS – INFRA – AF – 03/03), que também servirá como base para a operação e 
manutenção do sistema. O prédio será em alvenaria chapiscada, rebocada e 
pintada, coberta com telhas de barro, piso cimentado liso e esquadrias em madeira 
de lei. 
3.2.3. Reservação 
Esta unidade do sistema destina-se a compensar as variações horárias de vazão e 
garantir a alimentação da rede de distribuição em casos de emergência, fornecendo 
também os níveis necessários à manutenção de pressões na rede. Com o objetivo 
de satisfazer às condições acima, foi dimensionado 01 (um) Reservatório Elevado 
com capacidade p/ 60.000l suficiente para atendimento à população de projeto, bem 
como ao atendimento de uma demanda futura de até DUZENTAS UNIDADES 
HABITACIONAIS. Será executado em concreto armado fck 20mpa, obedecendo 
fielmente ao projeto arquitetônico, quanto à sua forma e dimensões. 
 
3.2.4. Rede de Distribuição 
Recebimento – O material será recebido e inspecionado conforme o descrito nas 
especificações concernentes ao material a ser adquirido. Devendo o mesmo ser 
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armazenado de modo conveniente abrigado das intempéries e outros elementos que 
possam comprometer suas características físicas ou químicas.  
Transporte dos Tubos e Conexões – Em todas as fases de transporte, inclusive 
manuseio e empilhamento, devem ser observadas as medidas de segurança dos 
materiais para evitar choques, atritos, exposição dos mesmos a calor ou intempéries 
que afetem a integridade física ou química. 
Não será aceito nenhum tubo ou conexão que apresente trinca, ranhuras, 
esmagamento plástico ou deterioração de cor. Vedado assim, o aproveitamento 
parcial de tubo ou conexão. 
Escavação e Abertura de Valas 
A profundidade das valas para implantação das tubulações de PVC será tal que 
resulte um recobrimento mínimo de 0,40m, independentemente do local e do 
substrato de implantação. A abertura poderá ser mecânica ou manual, porém 
respeitando-se as especificações de trabalho. 
A largura da vala deverá ser tão reduzida quanto possível, respeitando sempre o 
limite mínimo de 0,30m. Em caso de instabilidade da escavação, resultando em 
constante desmoronamento das paredes das valas, adotar-se-ão taludes mínimos 
na razão 1:0,5. Sempre que houver na vala quantidade de água que possam 
prejudicar os serviços de assentamento, será feito o esgotamento por bombeamento 
mecânico, selecionando-se a área de trabalho. 
Rocha – Nos trechos rochosos, as valas deverão ter um acréscimo de 0,15 a 0,30m 
de profundidade, visando garantir a compactação perfeita do recobrimento à área de 
assentamento. O espaço adicional inferior obtido deverá ser preenchido com areia, 
observando-se rigorosamente que nenhuma parte da tubulação poderá estar em 
contato com rocha viva. 
3.2.5 – Ligações Domiciliares 
As derivações domiciliares deverão ser executadas em tubo de ½” (13 mm), 
conectadas a rede pública de abastecimento por colares de tomada de encaixe, sem 
necessidade de colagem entre a superfície externa do tubo e a superfície interna do 
colar de tomada. 
As aberturas na superfície do tubo da rede pública deverão ser executadas acima da 
mediana transversal de seção plana do tubo. Junto à divisão entre a propriedade  
privada e o logradouro público, deverá ser implantado um registro de gaveta ou 
esférico de Ø ¾ (VER PRANCHA PMC – FNHIS – INFRA – AF – 03/03). 
 
3.2.6. – Serviços Complementares 
3.2.6.1 – Escada de marinheiros s/ proteção 
Será instalada escada tipo “marinheiro” s/ “gaiola” de proteção, com a finalidade de 
facilitar a inspeção do Reservatório. A instalação será através de “chumbamento” da 
escada na estrutura em concreto armado do reservatório, obedecendo às dimensões 
constantes na prancha PMC – FNHIS – INFRA – AF – 02/03. 
 
3.2.6.2 – Instalação de para-raios 
Com a finalidade de proteção contra descargas atmosféricas, será instalado para-
raios PR5 – 2QT, sobre a tampa do reservatório elevado. A instalação obedecerá 
fielmente às recomendações do fabricante. 
 
3.2.6.3 – Calçada em concreto simples – L=50 cm 
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Entende-se como calçada em concreto simples no traço 1:3:4 com junta de dilatação 
em réguas PVC 4x30mm o calçamento no entorno da base da estrutura do 
Reservatório Elevado, que tem a finalidade de proteger a fundação das erosões 
provocadas pelas águas pluviais. 
Na execução da calçada externa com juntas em réguas PVC 4x30mm, deverá 
observar as seguintes prescrições: 
 - Nivelamento do terreno; 
 - Executar a alvenaria de contenção do aterro, com tijolos de barro 8 furos, 
observando a cota da calçada indicada no projeto; 
 - Aterro e apiloamento destinados a receber o lastro de concreto; 
Sobre o lastro de concreto serão fixadas e niveladas às juntas plásticas, de modo a 
formar os painéis com dimensões especificadas no projeto. Em seguida será 
aplicada a camada de regularização de cimento e areia na proporção volumétrica 
1:3. A profundidade das juntas deverá alcançar a camada de base do piso. A massa 
de acabamento deverá ser curada, mantendo-se as superfícies da calçada externa 
permanentemente úmidas durante os três dias consecutivos posteriores à execução. 
Para se obter o acabamento liso, as superfícies deverão ser desempenadas após o 
lançamento da argamassa. 
 
3.2.6.4 - Cerca em mourões em concreto pré-moldado 
Será construída cerca com mourões em concreto pré-moldado com 04 fiadas de 
arame farpado nº 14 com cravação de 50 cm, em todo o perímetro da área de 
Captação/Reservação. 
*No preço unitário apresentado na Planilha Orçamentária, está embutido o valor 
para fornecimento e assentamento de Portão metálico. 
 
3.2.6.5 – Blokret sextavado em concreto comum – 8x30x30cm 
Entende-se por Colchão de areia a camada de areia lançada sobre a base 
devidamente compactada e regularizada, com a função de possibilitar o 
assentamento e nivelamento de peças sextavadas em concreto (blokret). Terá 
espessura de 20 cm. 
 
3.2.6.6 – Execução de colchão de areia – e=15 cm 
Entende-se por pavimentação em blokret a pavimentação utilizando peças 
sextavadas moldadas em concreto fck 15mpa, com espessura de 8 cm, que resiste 
ao tráfego a que se destina, e serão assentados sobre o colchão de areia, conforme 
a descrição acima. Será assentado na área de Captação/Reservação, conforme 
mostrado na PMC – FNHIS – INFRA – AF – 03/03. 
 
3.3. PAVIMENTAÇÃO / PAISAGISMO / DIVERSOS 
 
3.3.1 – Pavimentações 
3.2.1.1 – Meio-fio em concreto simples 
Os meios-fios com linha d’água serão construídos no local, seguindo alinhamentos e 
cotas fornecidos pela fiscalização. Serão utilizados gabaritos de madeira com 
espaçamento de 1m, para lançamento de concreto simples que obedecerá ao traço 
de 1:2:4, de cimento, areia e seixo.  
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Após a pega de concreto, os gabaritos serão retirados e as juntas devidamente 
arrematadas. O acabamento do meio-fio com ou sem linha d’água deverá apresentar 
perfeito alinhamento, nivelamento e as suas superfícies desempenadas. Para efeito 
de medição e pagamento, que serão efetuados por metro linear de meio-fio 
construído, incluem-se todos os materiais necessários á sua execução. 
 
3.2.1.2 – Passeio – calçada em concreto simples, e=5 cm 
Entende-se como aterro compactado com material coesivo de 1ª categoria, o 
preenchimento da parte interna dos quadros 1.00mx1.00m (junta de dilatação em 
madeira dos passeios), do terreno natural até a altura definida pela FISCALIZAÇÃO. 
Serão executados aterros compactados com material coesivo selecionado de 1ª 
categoria, previamente aprovado pela CONTRATANTE. Deverá ser isento de 
matéria orgânica, lançada em camadas sucessivas de no máximo 15 cm de 
espessura, criteriosamente regada e apiloadas com soquete de madeira que na sua 
queda provoque um impacto de 30 kg, ou compactador mecânico, ou pneumático 
(sapos), ou qualquer outro, que atenda a energia necessária de compactação 
exigida no projeto. É de responsabilidade da CONTRATADA a extração, corte 
carga, transporte, espalhamento e compactação do material para execução destes 
serviços. 
As áreas indicadas para serem aterradas deverão estar limpas e isentas de matéria 
orgânica. Será executada pavimentação de passeios em concreto simples no traço 
de 1:2:4 de cimento, areia e seixo com espessura de 0,05m e juntas de dilatação, 
em madeira formando quadros de 1.20x1.00m. Será lançado sobre camada de 
aterro devidamente compactada. 
 
3.3.1 – Paisagismo 
3.3.1.1 – Tento em concreto simples (contorno do playground) 
Os tentos serão construídos no local, seguindo alinhamento e cotas fornecidos pela 
fiscalização. Serão utilizados gabaritos de madeira com espaçamento de 1m, para 
lançamento de concreto simples que obedecerá ao traço de 1:2:4, de cimento, areia 
e seixo. Após a pega de concreto, os gabaritos serão retirados e as juntas 
devidamente arrematadas. O acabamento dos tentos deverá apresentar perfeito 
alinhamento, nivelamento e as suas superfícies desempenadas. 
 
3.3.1.2 – Camada de areia, lançamento e espalhamento (playground) 
Será fornecida, lançada e espalhada camada de areia na área do playground numa 
altura estimada de 50 cm de altura. 
 
3.3.1.3 – Plantio da grama esmeralda, inc. preparo do terreno 
Entende-se como plantio de grama tipo esmeralda, o cultivo de mudas sobre 
camada de terra vegetal previamente adubada orgânica e quimicamente. 
O terreno destinado ao plantio de grama tipo esmeralda será inicialmente limpo de 
todo material prejudicial ao desenvolvimento e manutenção da vegetação, 
removendo-se tocos e materiais não biodegradáveis, material ferruginoso e outros. 
Os entulhos e pedras serão removidos ou cobertos por uma camada de aterro ou 
areia de no mínimo 15 cm de espessura. 
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No caso de se utilizar o processo de aterro de entulho, o nível final do aterro deverá 
coincidir com o indicado no projeto, considerando o acréscimo da terra de plantio na 
espessura de no mínimo 10 cm. 
A vegetação daninha será totalmente erradicada das áreas de plantio. A terra de 
plantio será de boa qualidade, destorroada e armazenada em local designado pela 
fiscalização, próximo da área de execução dos serviços. Os adubos orgânicos e 
químicos a granel ou ensacados serão depositados em local próximo à terra do 
plantio, sendo prevista uma área para a mistura desses componentes. 
A grama será fornecida em placas com comprimento máximo de 5 cm. As placas 
deverão chegar às obras podadas e em pilhas em local próximo de utilização, no 
máximo com um dia de antecedência. A água para a irrigação será limpa, isenta de 
substancias nocivas e prejudiciais às plantas. 
 
3.3.1.4 – Mudas de plantas de pequeno e médio porte / Árvores 
Serão plantadas as seguintes espécies: 
Mini-ixora e Duranta (pingo de ouro), que são plantas de pequeno porte, bem como 
arbustos com altura variando de 70 a 100 cm e árvores com altura maior que 2.00m. 
O terreno destinado ao plantio será inicialmente limpo de todo material prejudicial ao 
desenvolvimento e manutenção da vegetação, removendo-se tocos e materiais não 
biodegradáveis, material ferruginoso e outros. 
Os entulhos e pedras serão removidos ou cobertos por uma camada de aterro ou 
areia de no mínimo 15 cm de espessura. 
No caso de se utilizar o processo de aterro de entulho, o nível final do terreno deverá 
coincidir com o indicado no projeto, considerando o acréscimo da terra de plantio na 
espessura de no mínimo 10 cm 
A vegetação daninha será totalmente erradicada das áreas de plantio. A terra de 
plantio será de boa qualidade, destorroada e armazenada em local designado pela 
fiscalização, próximo da área de execução dos serviços. Os adubos orgânicos e 
químicos a granel ou ensacados serão depositados em local próximo à terra do 
plantio, sendo prevista uma área para a mistura desses componentes. 
 
3.3.1.5 – Bancos em concreto armado 
Conforme mostrado na prancha de PMC – FNHIS – INFRA – URB – 01/02 - A, 
serão construídos bancos em estrutura de concreto armado. Os assentos medirão 
2.00x0,45m, com 5 cm de espessura, sendo a altura dos apoios igual a 40 cm. A 
estrutura em concreto armado será chumbada diretamente no solo sobre lastro em 
concreto ciclópico. A construção dos bancos seguirá ao descrito nos seguintes itens: 
3.3.4.1.1. / 3.3.4.1.2. / 3.3.4.1.3. 
 
3.4. – ENERGIA ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
A alimentação de energia por parte da Concessionária local será realizada a partir 
de poste determinado no projeto elétrico, por meio de três condutores de cobre de # 
25mm². A proteção contra sobretensões e descargas atmosféricas será realizada 
através da instalação de para-raios válvula de 30kv com suporte, no poste do 
transformador e no poste final da rede de distribuição. 
 
Posteamento 
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Serão instalados postes em concreto armado, conforme especificado na Planilha 
orçamentária, com auxilio de caminho “munck”. Este posteamento terá a finalidade 
de sustentação da rede de distribuição de energia, suporte para as luminárias e 
instalação de Transformador. Terão resistência mínima de 300DAN. 
Fiação 
Serão utilizados cabos de alumínio 2AWG CA e fios de aço cobreado, para a 
distribuição de energia. 
Transformadores 
Serão instalados 02 (dois) Transformadores trifásicos 45kva, na tensão definida de 
projeto. 
Luminárias 
Nos postes serão instaladas luminárias abertas E27 com lâmpadas em vapor de 
mercúrio com potência de 125W, fixadas através de braço para luminária em 
alumínio, e serão equipadas com relé de acionamento fotoelétrico, com pino de topo 
e base para relé. 
Ferragens, armações e acessórios 
Serão assentadas, instaladas e/ou fixadas todas as ferragens, armações e 
acessórios necessários para o perfeito funcionamento do sistema. 
NOTA: Após a conclusão dos serviços, será realizado o teste das instalações 
de energia elétrica e iluminação pública. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E 
CONSTRUTIVAS 

 
 

UNIDADE HABITACIONAL 
 

GENERALIDADES 
 
 

PROGRAMA: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
CONSTRUÇÃO DE 110 UNIDADES HABITACIONAIS 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS – UNIDADE HABITACIONAL 
GENERALIDADESA 
A obra será executada conforme Projetos, Memorial Descritivo – detalhamento das 
etapas contidas na Planilha Orçamentária anexa – e demais elementos técnicos 
fornecidos. 
 
1– INSTALAÇÕES 
1.1 - ELÉTRICAS 
GENERALIDADES 
As instalações elétricas deverão obedecer á norma NBR-5410 da ABNT, normas 
da concessionária local e onde estas foram omissas, as normas do NATIONAL 
CODE, na sua mais recente edição. 
Antes de sua aquisição, deverá ser apresentado para prévia aprovação da 
FISCALIZAÇÃO, modelo padrão de material elétrico, de acordo com a descrição da 
Planilha de Quantidades e preços e desta Especificação Técnica. 
Nos quadros de distribuição deverá colado, um adesivo de seu diagrama unifilar 
com a identificação dos circuitos. 
Todos os interruptores devem ser para 10A-250V, instalados em caixas de pvc de 
10x5x5cm, a 1,30m do piso acabado. 
As tomadas nas paredes, quando não especificadas, deve ser de 2 polos universal, 
10A, instaladas em caixas de pvc de 10x5x5cm a 30cm do piso acabado. 
Os condutores devem ser dos seguintes tipos: 
Até 2,5mm² - fio TW- fab. Sil ou similar 
Os disjuntores utilizados nos quadros de distribuição devem ser: 
Para circuitos parciais –QUICK – LAG DG; 
Para alimentadores (geral) – disjuntor TIPOC, fabricação eletromar ou similar 
As luminárias serão do tipo FCB, com reator convencional, de 1x20 e 2x40w 
Será 01 (um) circuito independente por ambiente 
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1.2 – HIDROSANITÁRIAS 
1.2.1 – Hidráulicas 
1.2.2  – Sanitárias 
Generalidades 
A alimentação será através da rede pública na área de intervenção, que abastecerá 
uma caixa d’água em fibra de vidro com capacidade p/ 500l, que juntamente com o 
barrilete de distribuição compõem o sistema de rede de água frias das UH’s. 
As UH’s terão uma rede primária de coleta de esgoto que através de uma rede 
principal destinará os dejetos até um sistema de Fossa Séptica e Sumidouro. 
Toda a instalação de esgoto será em tubo PVC com diâmetro compatível com a 
destinação. A Fossa Séptica e Filtro foram calculados para atendimento à 
necessidade das UH’s, estimada em 10 pessoas. 
 
2 – ESQUADRIAS: 
2.1 – Esquadrias em madeira 
As portas, janelas e balancins serão em madeira de lei, obedecendo fielmente às 
dimensões constantes no Projeto Arquitetônico. 
Entende-se como esquadrias de madeira, as portas, janelas, balancins, portais, 
batentes, caixilhos, alizares, confeccionadas em madeira de lei beneficiadas 
utilizadas para iluminar, ventilar e dar acesso aos ambientes internos de uma 
edificação. 
As esquadrias de madeira, as portas, janelas, balancins, portais, batentes, 
caixilhos, alizares, serão fabricadas em madeira de lei beneficiada, de primeira 
qualidade (freijó, cedro ou similar), seca e imunizada e com características 
indicadas nos projetos executivos, sendo confeccionado em marcenaria da região 
que primem pela qualidade de seus produtos. 
A fixação dos batentes e caixilhos será feita por meio de tacos “chumbados” na 
alvenaria durante sua elevação ou por pregos 3x9”, em espaçamento máximo 60 
cm. No caso de prego, serão utilizados em grupo de 04 (quatro) elementos, um 
perpendicular ao outro, e dobrados de forma a se constituírem em eficazes 
chumbadores. 
As portas e janelas serão assentadas com ferragens apropriadas, serão fixadas 
através de parafusos de rosca soberba com dimensões adequadas para cada uso. 
As janelas tipo duas de abrir, serão fixadas em marco com ferragens, apropriadas 
para este fim, não sendo permitido o emprego de pregos para fixação entre as 
bandeiras e o marco. 
Os alizares serão confeccionados com o mesmo tipo de madeira aprovado para 
construção das esquadrias e serão fixados sobre o marco (batente) através de 
pregos sem cabeça em ambos os lados. A CONTRATANTE aprovará o modelo 
apresentado pela RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO antes de sua aquisição e 
aplicação. 
As ferragens para esquadrias de madeira em geral, tais como fechaduras, 
dobradiças, ferrolhos, trincos, puxadores, maçanetas, espelhos e outros 
acessórios, serão das marcas Papaiz Standart, Lafont ou similiar, com acabamento 
cromado, conforme indicadas em projeto e previamente aprovadas pela 
CONTRATANTE. 
 
3 – FORRO 
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Conforme especificado na PLANTA BAIXA, apenas na área do banheiro, será 
instalado FORRO EM PVC com entarugamento em madeira, obedecendo ao que 
segue: 
Entende-se como forro de PVC em placas lineares de 100mmo elemento de 
vedação usado para isolar a cobertura e dar conforto térmoacústico ao ambiente 
interno da edificação. 
O forro terá coloração uniforme, resistente a agentes químicos e ao fogo, isento de 
quaisquer defeitos. A estrutura de sustentação será de madeira de lei de primeira 
qualidade, tratada com produto imunizante. Será previsto na junção do forro com 
as paredes e pilares, etc., arremate tipo roda forro para um perfeito acabamento. 
 
4 – PINTURA 
Generalidades 
Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes 
diretrizes gerais: 
 - as superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e 
lixadas de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas; 
 - as superfícies a serem pintadas serão protegidas quando perfeitamente secas e 
lixadas, cada demão de tinta, somente será aplicada quando a procedente estiver 
completamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos 
sucessivas; 
 - igual cuidado deverá ser tomado entre demão de tinta e de massa, observando 
um intervalo mínimo de 48 horas, após cada demão de massa; 
 - deverá ser adotado precauções especiais, a fim de evitar respingo de tinta em 
superfície não destinada à pintura como: vidro, ferragens de esquadrias e outros. 
Recomenda-se as seguintes cautelas para a proteção das superfícies e peças: 
 - isolamento com tiras de papeis, panos e outros materiais; 
 - remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um 
removedor adequado sempre que necessário. 
Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores 
com dimensões mínimas de 0,50x1,00m no próprio local, que se destina à 
aprovação da fiscalização. Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, 
não sendo permitidas composições, salvo especificações do projetista. As tintas 
aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na 
proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimentos, falhas ou 
marcas de pincéis. 
Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas, 
deverão estar limpos e livres de quaisquer material estranho e resíduos. Todas as 
tintas serão rigorosamente misturadas dentro de latas e periodicamente mexidas 
com uma espátula de madeira, antes e durante a aplicação, a fim de obter uma 
mistura densa e uniforme, evitando-se a sedimentação dos pigmentos e 
componentes mais densos. Para pinturas externas em recintos fechados, serão 
usadas máscaras, salvo se forem empregados materiais não tóxicos. Além disso, 
deverá haver ventilação forçada no recinto. Os trabalhos de pintura em locais 
desabrigados, serão suspensos em tempos de chuva e de excessiva umidade. 
 
4.1 – Pintura PVA s/ massa – paredes internas 
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Entende-se como pintura em látex PVA em paredes externas em duas demãos, a 
aplicação de material liquido de composição química adequada para uma 
superfície, formando após a secagem, uma película aderente, para proteção e 
efeito estético. 
Após todo o preparo prévio da superfície selada, emassada e a pintar, deverão ser 
removidas todas as manchas de graxa, mofo e outros, com detergente apropriado 
(amônia e água a 5%). Em seguida, a superfície será levemente lixada e limpa, e 
posteriormente será aplicadas a pintura com tinta látex da marca Renner, Coral, 
Ypiranga ou similar. 
Cada demão deve constituir uma película contínua, com espessura uniforme e livre 
de poros e de escorrimento. As falhas na película deverão ser corrigidas , sendo 
necessário guardar o tempo de secagem, antes da aplicação da demão 
subsequente. A tinta será sempre aplicada sobre superfície seca para não provocar 
enrugamento. A pintura recém executada deve ser protegida contra incidência, 
mesmo por contatos acidentais, de poeira e água, durante a secagem. 
 
4.2 – Caiação em 03 demãos – externa 
Entende-se como caiação de paredes externas em três demãos, a aplicação de 
material liquido de composição à base de rocha calcária adequada para uma 
superfície, formando após a secagem uma película aderente, para proteção e efeito 
estético. 
As tintas à base de cal extinta e gesso, já se encontram preparadas no comércio. 
Exigem somente a adição de duas partes de água e uma parte do pó, ou na 
proporção indicada pelo fabricante, e um certo tempo de repouso antes de serem 
aplicadas. O consumo é de cerca de 0,9 l/m², para três demãos. 
A pulverulência da caiação é baixa, garantindo uma camada de cobertura 
homogênea, lisa e firme. O poder de cobertura é elevado. A aderência da caiação é 
boa quando aplicada sobre argamassa, concreto ou blocos de concreto. A 
facilidade de aplicação é elevada, variando com a viscosidade da suspensão da cal 
e com as características da superfície a ser caiada (lisa ou rugosa, seca ou úmida). 
A sequência mais recomendável dos serviços de caiação é a seguinte: 
 - limpeza e lixamento das paredes e tetos com vassoura, escova ou lixa; 
 - vedação de fendas e falhas, eventualmente verificadas no revestimento, com 
argamassa na proporção volumétrica de 1:1:6 de cimento, cal e areia, em volume, 
quando as falhas forem grandes, ou idêntica à do reboco, quando pequenas; 
 - umedecimento das superfícies a pintar, jogando sobre elas água limpa; 
 - aplicação por meio de broxa, como primeira demão, evitando escorrimento; 
 - aplicação com intervalos de 48h, de segunda e terceira demãos cruzadas de 
caiação, adicionada do fixador ou óleo, em direções perpendiculares. 
 
4.3 – Óleo sobre madeira/ferro c/selador s/massa – esquadrias 
Entende-se como massa a óleo em esquadrias e/ou peças de madeira duas 
demãos, a aplicação de material pastoso de composição química adequada para 
uma superfície, formando após a secagem uma película aderente de acabamento 
plano, utilizado para nivelar as irregularidades das peças de madeira. 
As esquadrias de madeira que receberão a massa a óleo, deverão estar com suas 
superfícies devidamente preparadas, lixadas e limpas, isenta de sujeira, poeira, 
óleo, graxa, eflorescência e partículas soltas. As imperfeições existentes na 
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superfície de base, tais como trincas, fissuras, saliências e reentrâncias, serão 
reparadas com massa a óleo de acordo com a orientação do fabricante. 
Após a devida preparação das superfícies, serão aplicadas duas demãos de fundo 
preparador de superfície e em seguida aplica-se a massa a óleo, em camadas finas 
e sucessivas, com auxilio de uma espátula de aço para corrigir defeitos ocasionais 
da superfície e deixá-la bem nivelada.  
Depois de seca, a massa a óleo será lixada, de modo que a superfície fique bem 
limpa, de aspecto contínuo, sem rugosidade ou depressões. Serão utilizadas lixas 
para massa de diferentes gramaturas em função das asperezas da madeira. 
 
5 – APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 
Os aparelhos sanitários, tais como bacia sanitária com caixa acoplada ou de 
sobrepor, lavatórios sem colunas, cabides, porta papel com bastão de madeira, 
saboneteira, serão de louça branca de boa qualidade.  
O material deverá ser homogêneo, sem falhas ou rebarbas, com coloração e 
tonalidades uniforme, e isento de defeitos. 
O material cerâmico das louças sanitárias serão bem cozidas, desempenadas e 
sem deformação. 
A pia será de marmorite nas dimensões 1,00m x 0,56m 
O chuveiro será plástico 
O tanque será em cimento pré-moldado. 
Os aparelhos sanitários e acessórios de louça serão de marca Celite, deca, Docol 
ou similar e serão previamente aprovados pela CONTRATANTE. 
Não serão aceitos metais com defeitos, riscos ou defeito na película de 
acabamento, principalmente os cromados ou niquelados. 
 
6 – LIMPEZA DA OBRA 
6.1 – Limpeza geral p/ entrega da obra 
O recebimento da obra, somente será efetivado quando for constatado pela 
FISCALIZAÇÃO, a seu exclusivo critério, que a mesma encontra-se limpa, livre de 
resíduos, acessos desobstruídos, bota-fora perfeitamente espalhado e nivelado. 
Outros itens a critério da CONTRATANTE poderão ser abordados quando do 
recebimento final. 
Durante a limpeza final a RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO deverá efetuar os 
reparos, retoques e consertar todos os defeitos e falhas existentes, bem como 
todos aqueles indicados pela FISCALIZAÇÃO. 
Na limpeza final deverá ser removida qualquer sujeira ou mancha que existirem, 
tendo para isso que a RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO use produtos e 
ferramentas adequadas e mão de obra orientada e treinada para este tipo de 
serviço. 
Os pisos cimentados deverão ser varridos, para retirar as sujeiras soltas, e com 
auxilio de espátula retirar os materiais aderidos. Depois da varredura, lavar a 
superfície com sabão neutro e escovão. 
Se persistirem algumas manchas, lavar toda a superfície com ácido clorídrico na 
proporção 1:10 (ácido clorídrico, água) e escovão. Retiradas às manchas, lavar 
novamente o piso usando sabão neutro. 
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Nas esquadrias, verificar a existência de machas e respingos de tintas nas 
ferragens, se caso afirmativo, removê-las com solvente apropriado, sem danificar a 
pintura da esquadria e em seguida limpar com pano úmido. 
As luminárias, quadros e demais acessórios aparentes das instalações elétricas 
serão limpos com solução de água e sabão neutro. 

 
 
 
 
 

PROJETOS EXECUTIVOS 

 

OBRA: CONLUSÃO DE 110 UNIDADES HABITACIONAIS CONTRATO 
0233.369-69/2008/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA. 

LOCAL: Antigo Aeroporto  
MUNICÍPIO: CAMETÁ 

 
Obs: Os projetos executivos poderão ser consultados na SETTOB 

(Secretaria Municipal de Transportes, Terras e Obras) para serem melhor 
analisados 
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