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EDITAL 
 

TOMADA DE PREÇOS N 02-001/2018 
Processo Administrativo nº. 02-001/2018-PMP 

 

 

O MUNICIPIO DE PACAJÁ, por meio da Comissão Permanente de Licitação, instituída pelo Decreto nº. 

163/2017, torna público para o conhecimento de todos os interessados que realizará licitação, na forma TOMADA 

DE PREÇOS, do tipo menor preço global, no regime de empreitada global de material e mão de obra, conforme 

descrição contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei Federal nº 8.666/1993 e 

suas alterações posteriores e a Lei Federal nº Lei Complementar nº. 123/2006, bem como á legislação correlata e 

demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

 

 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL em regime de empreitada por preço global (material e 

mão de obra) 
 

 

ABERTURA: ABERTURA: 16/03/2018,às 08:30 horas, no Departamento de Licitação, sediada na 

Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte, CEP: 68485-000, 

Pacajá/PA. Decorridos 10 (dez) minutos do horário acima estabelecido, o  Presidente dará 

início à abertura dos envelopes, não sendo permitido, a partir de então, o recebimento de 

quaisquer outros envelopes. Na hipótese de não haver expediente nesta data, a abertura da 

licitação ocorrerá no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. 

 

ATENÇÃO: MUNICIPIO DE PACAJÁ, recomenda aos licitantes que leiam com atenção o presente Edital e 

seus anexos. 

 

1 – DO OBJETO  

 

1.1 - A presente licitação tem como objeto a seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, 

especializada para Implantação do Sistema de Abastecimento de Água na Comunidade Vila Bom Jardim, 

zona rural do municipio de Pacajá/PA, em atendimento ao objeto do Convenio nº 831114/2016-MS/FNS, no 

Estado do PARÁ, tudo em conformidade com os detalhamentos constantes no Edital e seus anexos, que são partes 

integrantes e indivisíveis deste instrumento. 

 

2 – DO SUPORTES LEGAL 

          

2.1 - A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal n.0 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 

 

2.1.1 - Esta licitação foi regularmente autorizada pelo Gestor/Ordenador de Despesas do Municipio Prefeito 

Municipal, conforme Termo de Abertura de Processo em anexo a Tomada de Preços de n.º 02-001/2018. 

 

3 -  DO TIPO DA LICITAÇÃO 

 

3.1 - A presente licitação será na modalidade de Tomada de Preços, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, 

conforme o art. 45, parágrafo 1º, inciso I, da Lei n0. 8.666, de 21/06/93 e suas alterações posteriores. E o regime de 

execução será o de empreitada por preço global (material e mão de obra).   
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 4 – DAS CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS 

 

4.1 - Na execução dos serviços objeto do presente Edital, deverão ser observadas, de modo geral, as Especificações 

e as Normas Técnicas vigentes, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes à obra em licitação, 

constantes dos respectivos projetos, as instruções, recomendações e determinações da fiscalização e, quando 

houver, da Supervisão. 

 

5 – DAS FONTES DOS RECURSOS 

 

5.1 - As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão por conta dos recursos 

oriundos do Tesouro Municipal (recursos próprios), conforme dotação orçamentária a seguir: 

 

17 512 0371 - ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL 

17 512 0371 1012 0000 – CONSTRUÇÃO DE MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. 

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES  

 

6 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

6.1 - A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação, na data, hora e local expressamente 

indicado no Aviso de Licitação, e no preambulo deste edital, da Documentação e da Proposta de Preços, 

endereçadas ao Presidente da Comissão de Licitação. 

 

6.1.1 - Poderão participar da presente licitação toda e qualquer empresa brasileira que satisfaça plenamente 

todas as condições do presente Edital e seus anexos.  

 

6.1.2 - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas 

e condições deste Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no parágrafo 3º, do art. 41, da Lei Federal 

nº. 8666/93, e suas alterações posteriores. 

 

6.1.3 - Somente poderá participar da presente licitação, pessoa jurídica que apresente condições específicas 

relacionadas ao objeto desta licitação. 

       

6.1.4.– Somente poderá participar do certame a Licitante com capital social integralizado e registrado na 

forma da lei, no valor igual ou superior ao fixado no edital. 

 

6.1.5 - Não poderá participar da licitação: 

6.1.5.1 - Grupos de Sociedades e Consórcios; 

6.1.5.2 - Empresa ou firma cujos diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem quem seja 

funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado nesta MUNICIPIO DE PACAJÁ; 

6.1.5.3 - Pessoas jurídicas declaradas inidôneas e impedidas de contratar com a Administração 

Municipal; 

 

6.1.5.4 - Empresas distintas, através de um único representante;  

6.1.5.5 - Empresas suspensas ou impedidas de licitar ou que estiverem em regime de falência ou 

concordata.  
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7 – DO CREDENCIAMENTO 

 

7.1 - O representante legal da licitante será o único admitido a intervir nas fases da licitação.  

 

7.2 - A legitimidade da representação será demonstrada por um dos seguintes documentos, no seu prazo de validade 

e na abrangência do seu objeto, devendo os mesmos serem apresentados fora do envelope de habilitação: 

 

a) Cópia da carteira de identidade ou outro documento de identidade de fé pública;  

 

b) instrumento público de procuração, acompanhada com copia do contrato social, ou constituição de 

sociedade, ou equivalente. 

 

c) instrumento particular de procuração e/ou carta credencial, assinado pelo representante legal da licitante, 

com firma reconhecida em cartório acompanhado de cópia do contrato social, conforme modelo Anexo V; 

e  

 

d) documento de constituição da sociedade, quando se tratar de representante legal, que comprove essa 

qualidade, casos em que a representação se faça através de Diretor ou Sócio da Empresa, fica dispensada 

a apresentação dos documentos acima mencionado nas alineas “b” e “c”, desde que tal situação seja 

comprovada através de documento legal. Não será aceita a apresentação da documentação que trata este 

item durante os trabalhos de julgamento desta licitação.  

 

7.3. Será permitida nesta licitação a participação de um representante por empresa, devidamente credenciado, 

através de Procuração, Declaração ou Atestado, com firma reconhecida em Cartório, não podendo este representar 

mais de uma empresa.  

 

7.4 – Os documentos deverão ser apresentados em cópias que serão autenticados pelo Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação ou cópias autenticadas em cartório, devendo, no entanto, estarem perfeitamente legíveis e 

sem qualquer emenda ou rasura. 

 

7.5 – O credenciamento deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação; 

 

8 – DAS SUBCONTRATAÇÕES 

 

8.1 - Toda e qualquer subcontratação posterior à assinatura do contrato deverá ser prévia e expressamente autorizada 

pelo MUNICIPIO DE PACAJÁ e só poderá no máximo em 20%, do total do objeto. 

 

8.2 - No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangerá etapas dos 

serviços, ficando claro que a subcontratada apenas executará pequena parte dos serviços integrantes desta licitação. 

 

8.3 - O MUNICIPIO DE PACAJÁ se reserva o direito de, após a contratação dos serviços, exigir que o pessoal  

 

técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas se submetam a comprovação de suficiência a ser 

por ele realizada e de determinar a substituição de qualquer membro da equipe que não esteja apresentando o 

rendimento desejado. 

 

8.4 - Em caso de anulação, os licitantes terão direito ao recebimento da documentação que acompanhou a respectiva 

proposta, mediante requerimento ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

 

9 – DOS CUSTOS DA LICITAÇÃO 
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9.1 - A Licitante deverá arcar com todos os custos associados à preparação e apresentação de sua proposta. O 

MUNICIPIO DE PACAJÁ, em nenhuma hipótese, será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os 

procedimentos seguidos na licitação ou os resultados desta. 

10 - DA VISITA TÉCNICA 

 

10.1 - Ao Licitante é obrigatório realizar visita prévia e inspecionar o local onde serão executadas as obras e 

cercanias, de modo a obter, para sua própria utilização e por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação 

necessária à elaboração de sua proposta. Todos os custos associados à visita ao local das obras serão arcados 

integralmente pelo próprio Licitante, que deverá ser feito por meio de declaração formal assinada pelo responsável 

técnico Engenehiro Cívil, ou outro reconhencido pelo CREA/CAU, declarando acerca do conhecimento pleno das 

condições e peculiaridades do local onde serão executadas a obra e cercanias, de modo a obter, para sua própria 

utilização e por sua exclusiva responsabilidade, todas as informações necessária à elaboração de sua proposta.  

 

a) A DECRALÇÃO DE VISITA TÉCNICA DEVERÁ FAZER PARTE DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO. 

 

11 - DOS CONTEÚDOS DO EDITAL 

 

11.1 - A Licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, e quadros, projetos, documentos 

– padrão, exigências, decretos, normas e especificações citadas neste Edital e em seus anexos. 

 

a) – os esclarecimentos sobre edital, os interessados poderão solicitar com antecedência de até 03 (três) dias 

úteis anteriores à data da licitação, quaisquer esclarecimentos e informações, sempre por escrito, e devendo 

ser protocolado no Setor de Protocolo, ou na Sala da Comissão Permanente de Licitação, ou na Sala da 

Comissão Permanente de Licitação, localizado no prédio da Prefeitura Municipal, situado Avenida João 

Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte, CEP.68485-000, Pacajá/Pá, no horário das 08h00 às 

12h00. O MUNICIPIO DE PACAJÁ, por meio do Presidente da CPL com apoio da Procuradoria, 

responderá por escrito, pelas mesmas vias os esclarecimentos solicitados até 02 (dois) dias anteriores à data 

da Licitação a todos os licitantes, sendo endereçado aos seus e-mail. 

 

b) - Deficiências no atendimento aos requisitos para apresentação da Documentação e Proposta de Preços 

correrão por conta e risco da Licitante. Documentação e Propostas que não atenderem aos requisitos dos 

documentos integrantes do Edital e seus anexos implicarão na inabilitação ou desclassificação da Licitante. 

 

11.2 - DA RETIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

 

11.2.1 - Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a MUNICIPIO DE PACAJÁ 

poderá, por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em consequência de respostas fornecidas a solicitações 

de esclarecimentos, modificarem os referidos documentos mediante a emissão de uma errata, que será 

publicada nos órgãos competentes. 

 

11.2.2 - Visando permitir aos licitantes prazos razoáveis para levarem em conta a errata na preparação da 

Documentação e Proposta de Preços, O MUNICIPIO DE PACAJÁ poderá prorrogar a entrega das mesmas, 

pelo prazo que, na forma da lei, for julgado necessário. 

 

11.3 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

11.3.1 - Até o quinto dia útil que anteceder à data fixada para a licitação, sob pena de decair do direito de 

impugnar posteriormente, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
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ato convocatório desta Tomada de Preços. 

 

11.3.2 - A dúvida quanto à interpretação deste Edital e seus Anexos será dirimida ao Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação Sr. TOBIAS DE TARSO DA SILVA PEREIRA, designado pelo MUNICIPIO 

DE PACAJÁ para conduzir os trabalhos relativos a TOMADA DE PREÇOS Nº. 02-001/2018, desde que 

apresentada por escrito, observado o prazo estabelecido no subitem 11.3.1, devendo ser sempre por escrito, 

protocolado no Setor de Protocolo, ou na Sala da Comissão Permanente de Licitação, ou na Sala da 

Comissão Permanente de Licitação, localizado no prédio da Prefeitura Municipal, situado Avenida João 

Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte, CEP.68485-000, Pacajá/Pá, no horário das 08h00 às 

12h00. Os esclarecimentos serão prestados pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, por 

escrito, mediante correspondência enviada ao endereço de e-mail a todos os interessados. 

 

11.3.3 - A impugnação ao presente Edital poderá ser promovida por irregularidade na aplicação da Lei. O 

interessado deverá apresentar petição dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação da 

MUNICIPIO DE PACAJÁ, a ser no Setor de Protocolo, ou na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 

localizado no prédio da Prefeitura Municipal, situado Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo 

Horizonte, CEP.68485-000, Pacajá/Pá, no horário das 08h00 às 12h00, observado o prazo previsto no 

subitem 11.3.1 deste ato convocatório e atendendo, obrigatoriamente, às seguintes exigências: 

 

a)- fundamentar o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias; 

b)- se PESSOA FÍSICA, a petição deverá vir acompanhada do documento de identidade de seu 

signatário, a ser apresentado em cópia reprográfica autenticada por cartório competente, 

observando-se, no entanto, o disposto no final do art. 4º da Lei Federal n. 8.666/93;  

 

c)- se PESSOA JURÍDICA, a petição deverá ser firmada por sócio, pessoa designada para a 

administração da sociedade, ou procurador, e vir acompanhada de estatuto ou contrato social e suas 

posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública 

ou particular (instrumento de mandato com poderes específicos para impugnar o edital da presente 

licitação), conforme o caso, caso a procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento, 

por cartório competente, da firma de seu subscritor, que deverá ter poderes para outorgá-la. 

 

11.3.3.1 - Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação das 

partes (subitem 11.3.3, alínea “c”), o Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

marcará prazo razoável para ser sanado o defeito (artigo 13 CPC). 

 

11.3.3.2 - Não sendo sanado o defeito no prazo determinado pelo Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, a impugnação ao Edital não poderá ser conhecida por falta de 

legitimidade ativa do(a) signatário(a) ou desinteresse processual do impugnante. 

 

11.3.4 - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação decidirá sobre a petição de impugnação a este 

Edital, com o apoio da Procuradoria Geral do Município, conforme o caso, no prazo de 03 (três) dias úteis, 

contado de sua protocolização. 

 

11.3.5 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será a decisão comunicada aos interessados e marcada 

nova data para a realização do certame.  

 

11.3.6 - Não será conhecida a petição de impugnação enviada pelo interessado por fax ou e-mail sem que 

seja apresentado o original no prazo estabelecido pelo subitem 11.3.3 e, na forma prevista pela alínea “b” 

ou “c” do referido subitem, conforme o caso. 
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11.3.7 - A não impugnação deste Edital, na forma e prazo definidos pelo subitem 11.3.3, acarreta a 

decadência do direito do licitante discutir, na esfera administrativa, as regras do certame. 

 

11.3.8 - Após o Presidente da Comissão Permanente de Licitação haver declarado o vencedor, qualquer 

licitante poderá manifestar expressa, imediata e motivadamente a intenção de recorrer. A síntese dos 

motivos alegados para recorrer será lavrada em Ata, sendo-lhe concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data de lavratura da Ata, para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados para apresentarem as contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr 

do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

11.3.8.1 - Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação das partes 

(subitem 11.3.3, alínea “c”), o Presidente da Comissão Permanente de Licitação marcará prazo 

razoável para ser sanado o defeito (artigo 13 CPC). 

 

11.3.8.2 - O recurso será dirigido a Secretária Municipal de Saúde, por intermédio do Presidente 

da Comissão Permanente de Licitação referido no subitem 11.3.2, que poderá reconsiderar sua 

decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Se não o fizer deverá, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir 

devidamente informado, com as impugnações dos demais licitantes, se houver, a Secretária 

Muniicipal de Saúde para julgá-lo. Neste caso a decisão deverá ser proferida dentro do prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

 

 

11.3.8.3 - Para interposição do recurso deverão ser atendidas as seguintes exigências:  

a)- fundamentar o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias;  

b)- ser a peça recursal assinada por sócio pessoa designada para a administração da 

sociedade, ou procurador, e vir acompanhada do estatuto ou contrato social e suas 

posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração 

pública ou particular (instrumento de mandato com poderes específicos para recorrer de 

todas as fases da presente licitação), conforme o caso, caso a procuração não seja pública, 

será necessário o reconhecimento, por cartório competente, da firma de seu subscritor, que 

deverá ter poderes para outorgá-la;  

c)- protocolado no Setor de Protocolo, ou na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 

ou na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizado no prédio da Prefeitura 

Municipal, situado Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte, 

CEP.68485-000, Pacajá/Pá, no horário das 08h00 às 12h00, dentro do prazo estabelecido 

pelo subitem 11.3.8. 

 

11.3.8.4 - Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação das partes 

(subitem 11.3.8.3 alínea “b”), o Presidente da Comissão Permanente de Licitação marcará prazo 

razoável para ser sanado o defeito (artigo 13 CPC). 

 

11.3.8.5 - Não sendo sanado o defeito, no prazo determinado pelo Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, o recurso não poderá ser conhecido por falta de legitimidade ativa do 

signatário ou desinteresse processual do recorrente. 

 

11.3.9. - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso, e a adjudicação do objeto do certame, pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, ao 

licitante declarado vencedor.  

 

11.3.10 - O licitante poderá apresentar as razões do recurso no ato da Tomada de Preços, as quais serão 
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reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando todos os demais licitantes, desde logo, intimados para 

apresentarem as contra-razões, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da lavratura da Ata. 

 

11.3.11 - Não será conhecido o recurso enviado pelo licitante por fax ou e-mail, sem que seja apresentado 

o original no prazo estabelecido no subitem 11.3.8.2. 

 

11.3.12 - O recurso contra decisão do Presidente da Comissão Permanente de licitação terá efeito 

suspensivo. O acolhimento do recurso importará a validação exclusivamente dos atos suscetíveis de 

aproveitamento. 

 

11.3.13 - O resultado do recurso será divulgado mediante publicação no Diário Oficial do Estado, no Jornal 

de Circulação Regional. 

 

11.3.14 - A litigância inspirada pela má-fé ou a apresentação de recurso administrativo meramente 

protelatório serão objeto de apuração pela Administração, em processo regular, garantido o direito à ampla 

defesa, na forma da lei. 

 

11.3.15 - Após a realização da Tomada de Preços, os autos do respectivo processo administrativo 

permanecerão com vista franqueada aos interessados, no Departamento de Licitação, localizado no prédio 

da Prefeitura Municipal, situado Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte, 

CEP.68485-000, Pacajá/Pá, no horário das 08h00 às 12h00. 

 

11.3.16 - Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais. 

 

12 – DA PREPARAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA 

   

12.1 – Impreterivelmente na data e local referidos no preâmbulo do presente Edital, as empresas licitantes deverão 

entregar sua documentação e proposta, em envelopes lacrados, rubricados, distintos e não transparentes, com as 

identificações, na parte externa, de acordo com o sub-item 12.1.1- do edital, sob pena de não serem aceitos pela 

Comissão Permanente de Licitações. 

 

12.1.1. – Os documentos e propostas exigidos no presente Edital deverão ser apresentados em 02 (dois) 

envelopes lacrados, indevassáveis distintos e separados, endereçados a Comissão Permanente de Licitação, 

contendo o envelope nº. 01 os Documentos de Habilitação em uma única via, e o envelope nº. 02 a Proposta 

de Preços, em 01 (uma) via, havendo em ambos a indicação clara e visível do procedimento licitatório ao 

qual se dirigem e a denominação da empresa proponente, bem como natureza dos correspondentes 

conteúdos conforme indicação: 
 

MUNICIPIO DE PACAJÁ 

A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 02-001/2018 

ENVELOPE “1” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

TELEFONE: 

 

MUNICIPIO DE PACAJÁ 

A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 02-001/2018 

ENVELOPE “2” – PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL: 
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CNPJ: 

TELEFONE: 

 

 

13 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO (CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01) 

 

13.1 - Para habilitação nesta TOMADA DE PREÇOS, será exigido o Certificado de Registro Cadastral (CRC) 

emitido pela MUNICIPIO DE PACAJÁ, até o terceiro dia útil anterior a data de abertura dos envelopes, 

acompanhada dos documentos abaixo relacionados, sendo que os mesmos deverão ser apresentados em uma única 

via, em envelope lacrado e identificado; 

 

13.2 – da habilitação jurídica 
 

a) Cópia do CPF e Carteira de Identidade ou outro documento equivalente dos sócios; 

 

b) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede; 

 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

 

c-1) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

 

e) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: (CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL) 

expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 

comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução 

Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC; (observar 

a exigência para a validade contida no subitem13.6.1.2.). 

 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

       

13.3 – da regularidade fiscal e trabalhista 

 

a) Comprovante de inscrição no CNPJ; 

 

b) Ficha de inscrição cadastral FIC – Inscrição Estadual; 

 

c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

 

d) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS, ou POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, 

RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO, sendo que a mesma deve 

abranger também as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da 

Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

e) Certidões de Negativas da Fazenda Estadual (Tributária e Não Tributária), do domicílio ou sede do 

licitante; 
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f) Certidão Negativa de Débito da Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante e do MUNICIPIO 

DE PACAJÁ; 
 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 

13.3.1 - Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 

 

13.4 - da qualificação técnica 

 

a) Certidão de Registro e Quitação da Licitante junto ao CREA/CAU, comprovando a existência de pelo 

menos 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto e 01 (um) Engenheiro Sanitarista, dentro do seu prazo de 

validade, caso seja de outro estado deverá ter o visto o CREA/PA ou CAU/PA, (Resolução nº 266/97, art. 

4º, CONFEA),  

 

b) Certidão de Registro e Quitação de seu(s) responsável(eis) técnico(s) junto ao CREA/CAU, dentro do 

seu prazo de validade, caso seja de outro estado deverá ter o visto o CREA/PA ou CAU/PA, (Resolução nº 

266/97, art. 4º, CONFEA). 

c) Acervo Técnico: comprovante de boa execução, através de atestado técnico em nome do responsável 

técnico ligado(s) ao objeto(s) da licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente atestados pelo CREA/CAU, compatíveis em características com o(s) objeto(s) da licitação. 

 

c-1) Os acervos técnicos só serão aceitos se os profissionais em pauta possuírem vínculo 

empregatício com a Licitante, comprovado mediante a apresentação: 

 

c.1.1) - Cópia autenticada na Ficha de Registro de Empregado e Registro em Carteira de 

Trabalho, ou 

c.1.2) – Cópia do Contrato de Prestação de Serviços, ou 

c.1.3) - Para dirigentes de empresa, tal comprovação, poderá ser feita através da cópia 

da Ata da Assembleia ou Contrato Social. 

 

13.5 - da qualificação econômico-financeira 

 

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

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais 

de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

b) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade. 

c) A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte forma: 

d) No caso de sociedades anônimas, cópia do balanço patrimonial e demonstrações contábeis, publicados 

no Diário Oficial do Estado / Distrito Federal ou, se houver, do Município da sede da empresa; 

e) No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia das páginas do Livro Diário, contendo Termo 

de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo 

registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades simples (cooperativas/associações), no cartório 

competente. 

f) O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último balanço patrimonial ou 

do balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade, atestando a boa situação financeira: 

f.1.) Índice de Liquidez Geral (ILG) não inferior a 1,00 (um), obtido pela fórmula:  
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Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG= ----------------------------------------------------- > 1,00 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

f.2) Índice de Liquidez Corrente (ILC) não inferior a 1,00 (um), obtido pela fórmula:  

Ativo Circulante 

LC= ----------------------------------------------------- > 1,00 
Passivo Circulante 

f.3) Índice de Solvência Geral (ISG) não inferior a 1,00 (um), obtido pela fórmula:  

 

Ativo Total 

SG= ----------------------------------------------------- > 1,00 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

g) Só serão habilitadas as empresas cujos índices atenderem aos critérios mínimos acima estabelecidos; 

h) Certidão de Regularidade Profissional que assinou o respectivo balanço, emitido pelo Conselho de 

Contabilidade, devidamente em dias; 

i) Certidão Judicial Civil Negativa (Falência, Concordata ou Recuperação Judicial) expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica dentro do prazo de validade; 

 

13.6 – documentos complementares 

 

a) Declaração da proponente de que não possui em seu quadro pessoal empregado com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), de acordo com o modelo ANEXO X deste Edital; 

b) Declaração de Sujeição ao Edital e Inexistência de Fato Superveniente, Anexo IX; 

c) Atestado de visita técnica e vistoria do local da obra por parte do Engenheiro ou Arquiteto da licitante, 

certificada pela Comissão Permanente de Licitação.  

d) Declaração de recebimentos do Edital e seus anexos, Anexo V; 

e) Licença de Funcionamento Ambiental ou Protocolo; 

f) A Empresa vencedora deverá manter, nos dias úteis de execução do contrato, no canteiro de obra, o 

Engenheiro detentor do acervo técnico, Anexo VIII.  

 

13.6.1. - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

 

a) – Em nome da licitante, com número do CNPJ e o endereço respectivo; 

b) - Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

c) - Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz; 

13.6.1.1 - Todos os documentos, com os seus respectivos prazos de validade 

correspondente a data de abertura do presente certame, deverão ser apresentados no 

processo em original ou cópias que serão autenticados pelo Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação na ocasião da abertura dos envelopes de habilitação, ou por cópias 

autenticadas em cartório, devendo, no entanto, estarem perfeitamente legíveis e sem 

qualquer emenda ou rasura. 

13.6.1.2. - A validade das Certidões do caderno de habilitação será atestada no próprio 

documento, caso as mesmas não contenham expressamente prazo de validade, O 

MUNICIPIO DE PACAJÁ considerará como sendo de 30 (trinta) dias, da expedição, 

ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade 

superior ao convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente; 
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13.6.1.3. – Somente será aceito protocolo na hipótese do subitem 13.6 “e”. 

13.6.1.4. - Havendo dúvida quanto à procedência e autenticidade documental, a Comissão 

Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar da licitante, o documento original, 

para cotejo com aquele que foi apresentado; 

14 – DA PROPOSTA DE PREÇOS (CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02) 

 

14.1 - Para a Proposta de Preços, exigir-se-á dos interessados o seguinte: 

           

14.1.1 - Carta endereçada à Comissão Permanente de Licitações em 01 (uma) via datilografa ou digitada, 

com letras de tamanho mínimo “11” em papel A4 timbrado da empresa e nele faça constar todos os dados, 

tais como (nome de fantasia, razão social, CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, endereço 

completo, telefones, fax, email), número da Tomada de Preços, conforme modelo constante no Anexo I, 

devidamente assinada, relacionando ainda, os seguintes itens: 

 

a) A Proposta de Preços deve ser apresentada também em PENDRIVE, na forma de word ou excel. 

(a omissão não desclassificará a licitante). 

 

b) Preço Global em valor numérico e por extenso; 

 

c) Prazo de execução dos serviços é de 10 (dez) meses. 

 

d) Prazo de validade da Proposta, no mínimo de 60 (sessenta) dias. 

 

e) Deverá o licitante apresentar o CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; 

 

f) Indicar o nome completo e a qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, número da 

carteira profissional ou RG, CPF, endereço completo e telefone) do responsável legal da empresa 

que assinará o contrato, informando o cargo que ocupa na empresa; 

 

g) Conter o nome do Banco, código da Agencia e número da Conta Corrente para efeito de 

pagamento; 

 

h) Planilha de Quantidades e Preços, conforme modelo constante no Anexo II, constando: 

 

i) Item, unidade, quantitativos, preços unitários e totais, onde os mesmos serão aceitos no máximo 

com duas casas decimais;  

 

j) Especificação clara dos serviços a serem executados; 

 

k) Nos preços unitários propostos devem estar computados todas as despesas necessárias, inclusive 

custo de materiais, transportes, instalações, depreciações, mão-de-obra, impostos, encargos sociais 

e trabalhistas, remunerações, etc., que constituirão a única, exclusiva e completa remuneração dos 

serviços; 

 

l) Nos itens considerados como verbas globais, poderá à critério da Comissão, e surgindo   

necessidade, ser solicitado ao licitante o detalhamento específico do item, para melhor análise. 

m) Em caso de divergência entre os preços unitários e totais, serão considerados os primeiros; 

 

n) As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43, 

inciso IV, da Lei Federal no 8.666/93; 
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o) A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 

alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital. 

 

p) Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Presidente da CPL; 

 

q) A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação; 

r) Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA”, 

nenhum outro será aceito. 

 

s) Apresentação do documento de identidade e instrumento de representação jurídica, com firma 

reconhecida, do representante legal da empresa. Proclamando o resultado da sessão anterior sem 

interposição de recurso ou após sua denegação pela Comissão Permanente de Licitação serão 

abertos os envelopes de Proposta de Preços, apresentando-se seus conteúdos aos representantes das 

interessadas para vistas juntamente com a Comissão, quando se passará à análise e julgamento das 

mesmas. 

 

14.2 – DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

14.2.1 Examinados os conteúdos das Propostas de Preços pela Comissão Permanente de Licitação serão 

considerados desclassificados aqueles que: 

          

a) Cujo preço final proposto para os serviços manifestamente excessivo ou inexequível. Será 

considerada excessiva, aquela proposta cujo preço ultrapasse o valor global do valor 

correspondente ao total da planilha orçamentária anexada a este Edital. Serão considerados 

manifestamente inexequíveis as propostas apresentarem nos termos da Lei No. 9.648, de 27 de 

maio de 1998, valores inferiores em 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

 

b) Aquelas que não atenderam as exigências do ato convocatório da licitação, bem como as que não 

apresentarem a cotação de qualquer dos itens da obra (exceto aqueles itens que estiverem com 

quantidades zeros) ou que alterem as quantidades constantes das planilhas. 

 

c) Aquelas que as propostas apresentarem com omissões, rasuras, entrelinhas, erros substanciais de 

cálculo, preços unitários simbólicos irrisórios, de valor zero ou incompatíveis, comprovadamente 

com os praticados no mercado, distorções significativas ou ainda cujos elementos técnicos 

fornecidos não se mostrarem satisfatórios, tendo em vista os indicadores para a avaliação 

determinados e estabelecidos neste Edital. 

 

14.3 – DA CORREÇÃO ADMISSÍVEL 

14.3.1. Nos casos em que a Comissão constatar a existência de erros numéricos nas Propostas de Preços, sendo 

estes não significativos, proceder-se-á as correções necessárias para a apuração do preço final da Proposta, 

obedecendo às seguintes disposições: 

 

14.3.1.1 - Havendo divergências entre o preço final registrado sob a forma numérica e o valor 

apresentado por extenso, prevalecerá este último; 

14.3.1.2. - Havendo divergências nos subtotais, provenientes dos produtos de quantitativos por 

preços unitários, a Comissão procederá à correção dos subtotais, mantidos os preços unitários 

constantes das propostas alterando em consequência o valor da proposta; 
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14.3.1.3. - Incorreção nos somatórios, admitidos, desde que não significativos e a proposta sendo 

vencedora, caberá a retificação também do Cronograma Físico-Financeiro com a correspondente 

adequação. 

 

14.4 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

14.4.1 - As propostas de preços serão analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas por ordem crescente 

dos eventualmente corrigidos. 

14.4.2 - Para efeito de julgamento das Propostas de Preços classificadas, será utilizada o critério de 

“MENOR PREÇO GLOBAL” (material e mão de obra), sendo considerada vencedora, aquela representada 

pelo menor preço final apurado para a execução da obra e classificando-se as demais na ordem crescente 

dos valores das propostas apresentadas. 

 

14.5 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

 

14.5.1. No caso de empate entre as propostas de menor preço, será apurada a vencedora através de sorteio 

a ser procedido pela Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com o §2º do artigo 45 da Lei 

Federal nº. 8.666/93, observando ainda, o disposto na lei complementar nº 123/2006. 

Art. 44.  Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação 

para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

§ 1o  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 

proposta mais bem classificada. 

15 – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

15.1 - Proclamando o resultado final da licitação, promoverá a Comissão Permanente de Licitação, a remessa dos 

autos à autoridade competente com vistas à deliberação final, dando ciência à empresa melhor qualificada e 

promovendo a sua Divulgação. 

 

16 – DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 

 

16.1 - Até a assinatura do termo de Contrato de Empreitada, o Licitador poderá desclassificar, por despacho 

fundamentado, qualquer proponente, sem que lhe caiba indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis, havendo conhecimento de qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da 

licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa. 

16.2 - A execução das obras dar-se-á mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado entre o Licitador e 

a Proponente vencedora da licitação, após a homologação do processo licitatório. 

16.3 - A Proponente vencedora será convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada, dentro do prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável a critério da Administração ou a pedido da parte a ser Contratada, 

desde que justificado e aceito pela Administração, a partir da data da homologação e adjudicação da licitação, sob 

pena de decair o direito de contratação, sujeitando-se, ainda, às penalidades previstas em lei. 

16.4 - É facultado ao Licitador, nos termos deste Edital, quando a convocada não assinar o termo de Contrato de 

Empreitada no prazo e nas condições estabelecidas, sem convocar nova licitação, adjudicá-lo aos demais 

Proponentes na ordem de avaliação das respectivas Propostas, respeitadas as condições estabelecidas em cada uma 

das mesmas ou convocar nova licitação. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
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17.1 - Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e 

o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no 

Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: 

I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-

calendário, receita bruta igual ou inferior a R$: 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); 

 

II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em 

cada ano-calendário, receita bruta superior a R$: 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou 

inferior a R$: 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). 

 

17.1.1 - Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto da venda de bens 

e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em 

conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. 

17.1.2 - No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se refere o caput deste 

artigo será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a empresa de pequeno porte houver 

exercido atividade, inclusive as frações de meses. 

17.1.3 - O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como microempresa ou 

empresa de pequeno porte bem como o seu desenquadramento não implicará alteração, denúncia ou 

qualquer restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados. 

 

17.1.4 - Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, 

para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:  

 

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

 

b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no 

exterior; 

 

c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra 

empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº. 123/ 

2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item 17.1 deste 

Edital; 

 

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não 

beneficiada pela Lei Complementar nº. 123/ 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o 

limite de que trata o inciso II do item 17.1 deste Edital; 

 

e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 

lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item 17.1 

deste Edital; 

 

f) constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

 

g) que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

 

h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 

econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de 

corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento 

mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar; 
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i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 

jurídica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário anteriores; 

 

j) constituída sob a forma de sociedade por ações. 

 

17.1.5 - O disposto nas alíneas itens “d” e “g” do subitem 17.1.4 não se aplica à participação no capital de 

cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de subcontratação, no consórcio previsto 

na Lei Complementar nº. 123/2006, e associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico, 

sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a defesa 

exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte. 

17.1.6 - Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma das situações 

previstas nas alíneas do subitem 17.1.4 deste Edital, será excluída do regime de que trata a Lei 

Complementar nº 123/2006, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva. 

 

17.1.7 - As microempresas e empresas de pequeno porte, que participarem deste certame, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição. 

17.1.8. - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado ao licitante, o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que este for declarado o 

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

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

negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 

 

17.1.8.1 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 17.1.8., implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, 

de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

18 - DA CONTRATAÇÃO 

          

18.1 - convocação e celebração do contrato 

 

18.1.1 - Oficialmente convocada pela Administração com vistas à celebração do termo contratual, é dado à 

adjudicatória o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da ciência ao chamamento pelo órgão 

competente, para no local indicado, firmar o instrumento de contrato 

 

18.2 - DO NÃO ATENDIMENTO A CONVOCAÇÃO 

 

18.2.1 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo do Contrato no prazo e 

condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 

igual prazo nas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço e assim 

sucessivamente ou revogar a licitação. 

 

18.3 – DO INSTRUMENTO E CONDIÇÕES DE CONTRATO  

 

18.3.1 - O contrato a ser celebrado, observará rigorosamente as condições estabelecidas neste Edital e em 

conformidade com Minuta (conforme modelo do Anexo III). 

 

18.4 - DA GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUÇÃO 
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18.4.1. - Para assinatura do Contrato, objeto desta licitação, poderá ser exigido da proponente vencedora, a 

título de garantia contratual, caução correspondente à 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, no ato da 

assinatura do mesmo, sendo-lhe facultativo prestá-la mediante caução em dinheiro, fiança bancária ou 

seguro garantia, respeitando-se as seguintes condições: 

 

a) Optando a adjudicatária por Fiança Bancária ou Seguro-garantia, fica a sua prestação 

condicionada à aceitação pela administração da instituição bancária garantidora. 

 

b) Os valores das cauções feitas em dinheiro ou documentos que a constituem serão devolvidos ou 

baixados na mesma forma como foram prestados mediante solicitação pela licitante. 

 

c) Os valores das cauções prestadas serão devolvidas à adjudicatária, após 60 (sessenta) dias ao 

recebimento definitivo dos serviços. 

 

d) A caução e seus reforços responderão pelo inadimplemento das condições contratuais pela 

entrega incompleta dos serviços e pelas eventuais multas ou penalidades independentes de 

quaisquer outros atos legais. 

 

18.5 – DA EXTINÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO 

 

18.5.1 - A administração, a qualquer tempo, poderá promover a extinção antecipada do Termo Contratual: 

 

a) Unilateralmente, desde que configure qualquer das hipóteses e lançadas na seção V. Art. 78, 

incisos I à XIII, da Lei Federal 8.666/93, e suas alterações. 

b) Amigavelmente por acordo entre as partes reduzidas a termo no processo de licitação, desde que 

haja     conveniência para a administração. 

c) Judicial nos termos da legislação.  

 

18.6 - DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS 

 

18.6.1 - Os Contratos decorrentes deste Edital poderão ser devidamente justificados, conforme Art. 65, da 

Lei Federal 8.666/93. 

                  

18.7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

18.7.1 - Executando o Contrato, seu objeto será recebido conforme disposto no inciso I, alíneas “a” e “b”, 

do artigo 73, da Lei Federal 8.666/93 (Licitações e Contratos Administrativos). 

 

19 – DOS PRAZOS 

 

19.1 - PARA ASSINAR O CONTRATO 

 

19.1.1 - A Licitante vencedora deverá comparecer para assinar o contrato e retirar o respectivo instrumento 

contratual dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação feita pelo Municipio.  

            

19.1.2 - Para início o prazo contratual será contado em dias consecutivos a partir do dia seguinte ao da 

assinatura da ordem de serviço. O contratado obriga-se a promover a anotação do contrato no CREA com 

jurisdição do local da obra (Lei 6.496/77, art. 1.º). 

 

19.2 – DA ORDEM DE SERVIÇO 
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19.2.1 - Deverá ser expedida dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados do prazo 

da publicação do extrato para início. A ordem de serviço não expedida neste prazo será considerada, para 

todos os efeitos, como expedida no último dia do mesmo prazo. 

 

19.3 – DAS CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DA OBRA 

        

19.3.1 - O recebimento da obra, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 

a Lei n.0 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 

 

20 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

20.1 - O prazo de execução dos serviços é de 10 (dez) meses. 

 

a) Entende-se como o prazo de execução, o tempo em dias corridos necessários para a efetiva conclusão 

dos serviços, bem como, para a realização de todos os testes e ensaios pertinentes. 

 

20.2 – Oprazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses. 

20.3. - DA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS 

 

20.3.1. O prazo poderá ser prorrogado desde que solicitado à autoridade competente, num prazo mínimo 

de 15 (quinze) dias antes do término da vigência contratual, comprovada a justa causa ou motivos de força 

maiores devidamente justificados, mediante Termo Aditivo.  

 

20.4 – DE OUTROS PROCEDIMENTOS 
 

20.4.1. Na hipótese da Administração não assinar contrato com a empresa ou com outra, na ordem de 

classificação no prazo de 60 (sessenta) dias ficam estas liberadas de quaisquer compromissos assumidos. 

 

21 – DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

21.1. Da 1ª liberação financeira, deverão acompanhar: 

a) Comprovante de registro no CREA/CAU-PA do respectivo Contrato e Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) de execução da empresa e do profissional; 

 

b) Comprovante de registro da obra na Seguridade Social. 

 

21.1.1- Para fins de liberação e pagamento da 2ª medição em diante, deverão acompanhar as mesmas os 

respectivos comprovantes de recolhimento dos Encargos Sociais. 

21.1.2 - As medições serão elaboradas mediante avaliações periódicas dos serviços executados, com base 

no Cronograma Físico-Financeiro apresentado, acompanhados do relatório emitido pela fiscalização da 

obra. 

21.1.3 - O pagamento será efetuado na moeda corrente em até 15 (quinze) dias após a aprovação da fatura 

dos serviços executados e documentos pertinentes devidamente protocolados, desde que atendidas às 

condições para liberação das parcelas.  

21.1.4 O faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma cópia), junto 

ao fiscal da Obra. 

21.1.5 A fiscalização procederá quinzenalmente, a contar da data de início da obra, à medição baseada nos 

serviços executados, elaborará o boletim de medições, verificará o andamento físico dos serviços e 

comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, para que se permita a elaboração do 
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processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma 

físico-financeiro, será registrada a situação inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se 

for o caso. 

21.1.6- A critério da contratante poderá ser liberado até 10% do valor contratado para a empresa licitante 

montar o acampamento da obra, devendo ser descontado este valor liberado no pagamento da primeira 

medição, da obra. 

21.1.7 - O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigências deste Edital 

e seus anexos, a ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços, objeto desta licitação até 

10 (dez) dias corridos após a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial, com base nesse 

cronograma da licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação básica e 

financeira existente na ocasião devendo, porém, os serviços serem executados de acordo com o prazo 

especificado no Edital. Este ajuste poderá se repetir, gerando novos cronogramas desde que devidamente 

justificado pelo Fiscal e aprovado necessariamente pelo Secretário de Saúde do Município, devendo os 

mesmos receberem números sequenciais. 

 

22 – DO REAJUSTAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

 

22.1 - Os preços são fixos irreajustáveis de acordo com a Lei nº. 8.880, de maio de 1994, no prazo de vigência igual 

ou inferior a 01 (um) ano, sendo reajustado mediante regulamentação do poder executivo Federal, aplicável à 

matéria. 

22.1.1 - Os critérios para correção monetária serão os estabelecidos na Lei nº. 9.069/95. 

 

23 - DOS RECURSOS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

23.1 - É assegurado a qualquer cidadão, o direito de impugnar perante a Comissão Permanente de Licitações os 

termos do Edital, quanto a possíveis falhas ou irregularidades, de acordo com o que prevê o parágrafo 1°, do Art. 

41, da Lei 8.666/93. 

23.1.1 - É assegurado a qualquer proponente o direito de impugnar os atos praticados pela Comissão de 

Licitações, deles recorrer hierarquicamente, observadas as disposições do artigo 109, da Lei 8.666/93. 

23.1.2 - A contratada em razão de inadimplências inclusive as referentes ao retardamento na execução nos 

serviços, salvo ensejadas por motivo de força maior, caso fortuito, fato da administração ou sujeição 

imprevista, submeter-se-á as sanções indicadas no cap. IV, sessão II (sanções administrativas), da Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993. 

 

24 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

24.1 - Empresa contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões 

que se fizerem nas obras, serviços ou compras decorrentes de modificações de quantitativos ou projetos ou 

especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado, de acordo com o art. 65 

da Lei 8.666/93. 

24.1.1 - Compete à contratada fazer minucioso exame das especificações e projetos, de modo a poder, em 

tempo hábil e por escrito, apresentar à fiscalização todas as divergências ou dúvidas por ventura encontradas 

para devido esclarecimento e aprovação. 

24.1.2. - Comunicar a Administração por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer 

alterações ou acontecimentos que impeçam, mesmo temporariamente, a Contratada de cumprir seus deveres 

e responsabilidades relativos à execução do Contrato total ou parcial, por motivo superveniente. 

24.1.3 - A empresa contratada é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à Legislação 

Fiscal, Social, Tributária e Trabalhista bem como por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos 

noturnos, inclusive com iluminação e ainda por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar à 
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MUNICIPIO DE PACAJÁ e a terceiros em virtude da execução de serviços a seu cargo respondendo por 

si e por seus sucessores. 

24.1.4. – A empresa contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas 

expensas no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de má qualidade dos serviços prestados. 

24.1.5. - Permitir e facilitar a inspeção pela fiscalização inclusive prestar informações e esclarecimentos 

quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes à execução dos serviços. 

24.1.6.- Garantir durante a execução, a proteção e a conservação de todos os serviços, até o seu recebimento 

definitivo. 

24.1.7.- Adquirir e manter permanentemente no escritório da obra um Livro de Ocorrências, para registro 

obrigatório de todas e quaisquer ocorrências que mereçam destaque. 

24.1.8- A empresa contratada se obrigará a manter na execução dos serviços o pessoal dimensionado, 

qualquer que seja a influência salarial do mercado de trabalho local, bem como o equipamento necessário 

podendo, porém, a fiscalização exigir, em ambos os casos e a qualquer momento, o aumento ou redução 

dos mesmos, de acordo com as necessidades detectadas. 

24.1.9 - A empresa contratada deverá manter permanentemente no canteiro engenheiro residente com 

plenos poderes de decisão na área técnica. 

24.1.10 - Executar diretamente, todos os serviços contratados ressalvados a hipótese de subcontratações 

parciais, devidamente autorizadas pela contratante as quais apenas poderão ser celebradas com empresas 

aceitas, após apurar-lhes a Capacidade Jurídica e Técnica, a Idoneidade Financeira e a Regularidade Fiscal. 

24.1.11 - Executar as suas expensas, todas as sondagens, escavações e explorarias que se fizerem 

necessárias e indispensáveis à execução do projeto. 

24.1.12. - É obrigatório a contratada manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com 

as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação. 

 

25 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

25.1 - Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, não se admitirá, durante a 

análise de cada proposta, a interferência de pessoas estranhas à Comissão Permanente de Licitação a qualquer título 

que seja, ressalvada a hipótese de requisição, pela própria Comissão, do concurso de peritos visado ao exame de 

informações ou documentos. 

25.1.1 - A Administração, a qualquer tempo, antes da data de apresentação das documentações e das 

propostas das ofertantes, poderá proceder alterações concernentes à esta licitação, por sua iniciativa, 

fornecendo o correspondente adendo a todas as interessadas que tenha adquirido o Edital, sendo-lhes 

facultado em sendo o caso adiar a data do recebimento das documentações e propostas. 

25.1.2 - As despesas de elaboração das propostas para este certame licitatório serão de exclusiva 

responsabilidade da licitante, não lhe sendo assegurado proclamar qualquer indenização da administração. 

25.1.3 - As omissões porventura existentes neste Edital serão sanadas pela Comissão Permanente de 

Licitações, observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes. 

25.1.4 A todos os competidores que adquirirem o presente Edital, será dado o conhecimento de quaisquer 

impugnações ou pertinentes pedidos de esclarecimentos de dúvidas e suas respectivas respostas, que 

passarão incontinentes a integrar o presente ato convocatório. 

25.1.5 - À critério da Administração Pública esta licitação poderá: 

25.1.6 - Ser anulada se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado.      

25.1.7 - Ser revogada, a juízo da Administração, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao 

interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente para justificar tal 

conduta. 

25.1.8 - Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta licitação, o seguinte: 
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25.1.9 - A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 

indenização ressalvada o disposto no parágrafo único, art. 59, da Lei Federal nº. 8.666/93; 

25.1.10 - A nulidade do procedimento licitatório induz à do empenho, ressalvado o disposto na condição 

anterior; 

25.1.11 - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e ampla defesa. 

25.1.12- A cidade de Pacajá, no estado do Pará, será considerada domicílio dessa Licitação e foro 

competente para dirimir quaisquer dúvidas referentes à licitação e procedimentos de resultantes. 

 

26 - ANEXOS 

 

26.1 Fazem parte deste edital, como se nele estiverem transcritos, os seguintes documentos: 

ANEXO I - Anexo I-a)-Planilha de Quantidades, Anexo I-b)-Cronograma Fisico-Finaceiro, Anexo I-c)-

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas e Anexo I-d)-projeto básico(projetos-peças gráficas);  

ANEXO II - Modelo de Carta Proposta; 

ANEXO III- Modelo de Minuta de Contrato        

ANEXO IV- Modelo da Ordem de Serviços 

ANEXO V- Modelo da Carta Credencial 

ANEXO VI- Modelo de Declaração de recebimento do Edital e seus anexos 

ANEXO VII- Modelo do Atestado de Visita Técnica (Declaração de que o licitante efetuou visita técnica) 

ANEXO VIII - Modelo da Declaração de Responsabilidade Técnica 

ANEXO IX - Modelo de Declaração de Sujeição ao Edital e Inexistência de Fato Superveniente 

ANEXO X - Modelo da Declaração de Cumprimentos do Inciso XXXIII do Art. 7º da CF 

 

Pacajá/PA, 21 de fevereiro de 2018 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE PACAJA 

FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA 
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TOBIAS DE TARSO DA SILVA PEREIRA 

Presidente da CPL 
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ANEXO I – TOMADA DE PREÇOS Nº. 02-001/2018 

 

 

Anexo I.a) - PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

 

 

OBJETO: Implantação do Sistema de Abastecimento de Água na Comunidade Vila Bom Jardim, zona 

rural do municipio de Pacajá/PA, em atendimento ao objeto do Convenio nº 831114/2016-MS/FNS. 

 
OBRA/SERV.:  

  

 Implantação de Sistema de Abastecimento de Água SINAPI C/ DESONERAÇÃO REF.: set-17 

LOCALIDADE:  

  
VILA BOM JARDIM, ÁREA RURAL BDI MÃO-DE-OBRA/SERVIÇOS "S": 27,80% 

PROP. SICONV: 016169/2016 BDI FORNECIMENTO DE INSUMO 

"I": 
16,67% 

  

ITEM COD.SINAPI TIPO DISCRIMINAÇÃO UNID. QTD 

PREÇO R$ 

UNIT.  
TOTAL 

C/ BDI 
TOTAL 

  

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES   

1.1 73859/002 S CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 110,00 1,06 1,35 148,50 

1.2 93181 S 
FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA E=12MM, COM 

REAPROVEITAMENTO 1,5X 

m² 110,00 53,70 68,63 7.549,30 

1.3 93208 S 

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE 

OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
INCLUSO PRATELEIRAS 

m² 12,00 456,64 583,59 7.003,08 

1.4 74077/002 S 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, 
COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES 

m² 22,00 3,60 4,60 101,20 

1.5 74209/001 S 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

4,00m x 2,00m = 8,00m². 
m² 8,00 277,36 354,47 2.835,76 

1.6   S MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA und 1,00 2.292,42 2.929,72 2.929,72 

  

TOTAL GERAL DO ITEM 1.0 20.567,56 

  

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

      Composição dos Preços           

2.1 00034785   ENGENHEIRO SANITARISTA h 467,00 69,13  32.283,71 

2.2 00007592   TOPÓGRAFO h 130,00 17,36  2.256,80 

2.3 00000244   AUXILIAR DE TOPÓGRAFO h 130,00 13,02  1.692,60 

                  

      TOTAL Composição de Preços 36.233,11 

    S Administração Local da Obra und 1,00 36.233,11 46.305,91 46.305,91 

    

TOTAL GERAL DO ITEM 2.0 46.305,91 

  

3.0 CAPTAÇÕES (perfuração de 1,0 Poço Tubular DN 6"x150m) 

3.1     CAPTAÇÃO  DE ÁGUA BRUTA 

3.1.1     OBRAS E SERVIÇOS 

3.1.1.1   S Estudo hidrogeológico e geofísica und 1,00 5.015,03 6.409,21 6.409,21 

3.1.1.2 COTAÇÃO   Mobilização e Desmobilização und 1,00 1.500,00 1.750,05 1.750,05 

3.1.2     Perfuração em Rocha       

3.1.2.1 COTAÇÃO S Diâmetro de 12.1/2" m 36,00 190,00 242,82 8.741,52 

3.1.2.2 COTAÇÃO S Perfuração em Rocha Ø6" de 100,0M a 150,0M m 116,00 220,00 281,16 32.614,56 

3.1.3     Fornecimento e Instalação de Tubos       

3.1.3.1 COTAÇÃO S Tubo de chapa de Aço Calandrado DN 8" m 36,00 225,00 287,55 10.351,80 

3.1.4     Outros Serviços 

3.1.4.1 COTAÇÃO S Cimentação do Espaço anelar m³ 1,00 320,00 408,96 408,96 

3.1.4.2 COTAÇÃO S Limpeza e desenvolvimento (compressor de ar) h 24,00 38,90 49,71 1.193,04 

3.1.4.3 COTAÇÃO S 
Teste de produção (bomba submersa) e características do poço 

(NE e ND) h 
24,00 98,00 125,24 3.005,76 
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3.1.4.4 73361 S Laje de proteção sanitária 1,0 X 1,0 x 0,30 m m³ 0,30 424,58 542,61 162,78 

3.1.4.5 
73990/001 

S 
Pilar de sustentação de concreto armado 0,25 M X 0,25 M X 

1,5 M m³ 
0,09 450,34 575,53 53,96 

3.1.4.6 COTAÇÃO S Análise físico-química e bacteriológica und 1,00 450,00 575,10 575,10 

3.1.4.7 COTAÇÃO S Relatório técnico do poço/ART-CREA do responsável técnico und 1,00 1.600,00 2.044,80 2.044,80 

Sub-Total 67.311,54 

3.2.1     Barrilete do poço a perfurar - MATERIAIS 

3.2.1.1 1792 I 
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM 
ROSCA BSP FEMEA, DE 3" und 

1,00 141,71 165,33 165,33 

3.2.1.2 3914 I 
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 

DE 3"  und 
1,00 44,24 51,61 51,61 

3.2.1.3 4182 I 
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 
DE 3" und 

5,00 40,06 46,74 233,70 

3.2.1.4 4179 I 
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 

DE 1" und 
1,00 5,29 6,17 6,17 

3.2.1.5 1168 I 
CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 
ROSCA BSP, DE 3" und 

1,00 32,61 38,05 38,05 

3.2.1.6 6322 I TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" und 1,00 77,22 90,09 90,09 

3.2.1.7 6310 I 
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 3" X 1" und 
1,00 89,64 104,58 104,58 

3.2.1.8 21015 I 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
LEVE, DN 80 MM ( 3"), m 

4,00 53,14 62,00 248,00 

3.2.1.9 9890 I 
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 

COM ASSENTO PLANO, DE 3" und 
2,00 119,50 139,42 278,84 

3.2.1.10 10406 I 
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE 
(PN-25), 3", und 

1,00 327,06 381,58 381,58 

3.2.1.11 6012 I 
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, 

BITOLA 3 " und 
1,00 242,25 282,63 282,63 

3.2.1.12 6019 I 
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, 
BITOLA 1 " und 

1,00 40,31 47,03 47,03 

3.2.1.13 12898 I 

MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, 

ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO UN 
116,04 

NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" und 

1,00 116,04 135,38 135,38 

3.2.1.14 764 I 
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, 
COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" und 

1,00 4,58 5,34 5,34 

3.2.1.15 1812 I 
CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" und 
1,00 114,82 133,96 133,96 

3.2.1.16 COTAÇÃO I Quadro de comando para bomba submersível und 1,00 1.401,30 1.634,90 1.634,90 

3.2.1.17 COTAÇÃO I 
Conjunto motor-bomba submersível, com potência de 5,0 CV, 
INCLUSO QUADRO DE COMANDO und 

1,00 4.671,00 5.449,66 5.449,66 

      Sub-Total      9.286,85  

3.3.1     Montagem/Assentamento de material hidráulico-mecânico 

3.3.1.1   S 
Montagem e assentamento de tubos, peças, conexões, válvulas 
e equipamentos.  und 

2,00 985,60 1.259,60 2.519,20 

      Sub-Total 2.519,20 

3.4.1     Limpeza e Aproveitamento do Poço Existente - Profundidade: 60,0m 

3.4.1.1 COTAÇÃO S Limpeza do Poço und 1,00 1.800,00 2.300,40 2.300,40 

3.4.1.2 COTAÇÃO S Teste de vazão und 1,00 1.100,00 1.405,80 1.405,80 

3.4.1.3 COTAÇÃO S Desinfecção und 1,00 700,00 894,60 894,60 

3.4.1.4 COTAÇÃO S 
Relatório técnico do poço / ART-CREA do responsável 

técnico und 
1,00 2.400,00 3.067,20 3.067,20 

3.4.1.5 COTAÇÃO S Análise físico-químico e bacteriológica und 1,00 450,00 575,10 575,10 

3.4.1.6 COTAÇÃO S Mobilização e Desmobilização und 1,00 700,00 894,60 894,60 

3.4.1.7 
73990/001 

S 
Pilar de sustentação de concreto armado 0,25 M X 0,25 M X 

1,5 M m³ 
0,09 450,34 575,53 53,96 

3.4.1.8 73361 S Laje de proteção sanitária 1,0 X 1,0 x 0,30 m m³ 0,30 424,58 542,61 162,78 

Sub-Total        9.354,44  

3.5.1     Barrilete do poço existente - MATERIAIS 

3.5.1.1 1792 I 
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP FEMEA, DE 3" und 
1,00 141,71 165,33 165,33 

3.5.1.2 3914 I 
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 
DE 3"  und 

1,00 44,24 51,61 51,61 

3.5.1.3 4182 I 
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 

DE 3" und 
5,00 40,06 46,74 233,70 

3.5.1.4 4179 I 
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 
DE 1" und 

1,00 5,29 6,17 6,17 
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3.5.1.5 1168 I 
CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 3" und 
1,00 32,61 38,05 38,05 

3.5.1.6 6322 I TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" und 1,00 77,22 90,09 90,09 

3.5.1.7 6310 I 
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 
ROSCA BSP, DE 3" X 1" und 

1,00 89,64 104,58 104,58 

3.5.1.8 21015 I 
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

LEVE, DN 80 MM ( 3"), m 
4,00 53,14 62,00 248,00 

3.5.1.9 9890 I 
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 

COM ASSENTO PLANO, DE 3" und 
2,00 119,50 139,42 278,84 

3.5.1.10 10406 I 
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE 

(PN-25), 3", und 
1,00 327,06 381,58 381,58 

3.5.1.11 6012 I 
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, 

BITOLA 3 " und 
1,00 242,25 282,63 282,63 

3.5.1.12 6019 I 
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, 

BITOLA 1 " und 
1,00 40,31 47,03 47,03 

3.5.1.13 12898 I 

MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, 

ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO UN 

116,04 
NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" und 

1,00 116,04 135,38 135,38 

3.5.1.14 764 I 
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, 

COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" und 
1,00 4,58 5,34 5,34 

3.5.1.15 1812 I 
CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM 
ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" und 

1,00 114,82 133,96 133,96 

3.5.1.16 COTAÇÃO I Quadro de comando para bomba submersível und 1,00 1.401,30 1.634,90 1.634,90 

3.5.1.17 COTAÇÃO I Conjunto motor-bomba submersível, com potência de 5,0 CV und 1,00 4.671,00 5.449,66 5.449,66 

Sub-Total        9.286,85  

  

TOTAL GERAL DO ITEM 3.0 97.758,88 

  

4.0 ADUTORAS E DESINFECÇÃO 

  

4.1     Adutora de água bruta - AAA 

4.1.1     Movimento de terra  

4.1.2 79480 S 
ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO 

EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE m³ 
279,84 1,91 2,44 682,81 

4.1.3 93360 S 
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA m³ 

223,87 13,18 16,84 3.770,00 

4.1.4 94102 S 

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 

AREIA, LANÇAMENTO MANUAL m³ 

27,98 144,49 184,66 5.167,53 

4.1.5 72961 S 
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 

ATE 20 CM DE ESPESSURA m² 
349,80 1,18 1,51 528,20 

4.1.6 73679 S 
LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E 

INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM m 
583,00 1,90 2,43 1.416,69 

Sub-Total 11.565,23 

4.2     Adutora de Água Bruta - MATERIAIS 

4.2.1 36379 I TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM m 492,00 31,13 36,32 17.869,44 

4.2.2 36378 I TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM m 91,00 15,47 18,05 1.642,55 

4.2.3 10865 I 
JUNCAO, PVC PBA, BBB, DN 50 / DE 60 MM, PARA 
REDE DE AGUA und 

1,00 12,45 14,53 14,53 

4.2.4 20032 I REDUCAO/AMPLIAÇÂO PVC PBA, JE, BB, DN 75 X 50 / und 1,00 34,17 39,87 39,87 

4.2.5 01825 I CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 und 2,00 25,49 29,74 59,48 

4.2.6 1824 I CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 und 4,00 29,04 33,88 135,52 

Sub-Total 19.761,39 

4.3     Montagem/Assentamento de material hidráulico-mecânico 

4.3.1 73888/001 S 

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, 

DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - 

PARA AGUA und 

              
91,00  

                 
1,41  

1,80 163,80 

4.3.2 73888/002 S 

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, 

DN 75 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - 

PARA AGUA 

m 
            

492,00  
                 

1,87  
2,39 1.175,88 

Sub-Total 1.339,68 

4.4     BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO  

4.5 74157/004 S 
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO 

EM FUNDACOES 
m³ 1,94 

              

88,00  
112,46 218,17 

4.6 94963 S CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 m³ 1,94 340,7 435,41 844,70 
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4.7 5651 S 
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ 

REAPROVEITAMENTO 5X 
m² 12,96 27,68 35,38 458,52 

Sub-Total 1.521,39 

4.5     EQUIPAMENTOS  

4.5.1 COTAÇÃO I Fornecimento e Instalação de Clorador de pastilhas und 2,00 1.017,50 1.187,12 2.374,24 

Sub-Total 2.374,24 

  

TOTAL GERAL DO ITEM 4.0 36.561,93 

  

5.0 RESERVATÓRIO ELEVADO - Vol.: 70m³ 

5.1     OBRAS E SERVIÇOS 

5.1.1   MOVIMENTO  DE TERRA 

5.1.1.1 00093358 S ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 75,50 52,81 67,49 5.095,50 

5.1.1.2 00094968 S CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 m³ 6,85 305,82 390,84 2.677,25 

5.1.2     FUNDAÇÕES 

5.1.2.1 5651 
S 

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ 
REAPROVEITAMENTO 5X 

m² 29,00 27,68 35,38 1.026,02 

5.1.2.3 

73990/001 S 

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

25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

und 20,18 450,34 575,53 11.616,50 

5.1.2.4 
74157/004 S 

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO 

EM FUNDACOES 
m³ 14,30 88,00 112,46 1.608,18 

5.1.2.5 
00094965 S 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. 

m³ 14,30 388,20 496,12 7.094,52 

5.1.3     SUPERESTRUTURA 

5.1.3.1 

00092268 S 

FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM 

m² 263,18 30,05 38,40 10.105,92 

5.1.3.2 
00083516 S 

ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM 

MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, 
APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X 

m² 340,75 12,63 16,14 5.499,71 

5.1.3.3 
73990/001 S 

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

25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

und 67,28 450,34 575,53 38.721,66 

5.1.3.4 

00092873 S 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS 

m³ 47,68 136,65 174,64 8.326,84 

5.1.3.5 

00094965 S 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. 

m³ 47,68 388,20 496,12 23.655,00 

5.1.3.6 
00083741 S 

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM 
EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO 

m² 108,41 65,76 84,04 9.110,78 

5.1.4     SERVIÇOS DIVERSOS 

5.1.4.1 
00068054 S 

Tampa de inspeção (0,80 x 0,80m) em FERRO EM CHAPA 

GALVANIZADA PLANA 14 m² 
0,90 182,26 232,93 210,22 

5.1.4.2     Acessórios 

5.1.4.3 

00073665 S 

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM 

INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO 

TIPO ZARCAO 

m² 16,00 50,38 64,39 1.030,24 

5.1.4.4 
00084862 S 

GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 1 1/2" 
m² 7,07 177,92 227,38 1.606,44 

Sub-Total 127.384,78 

5.1.5     FORNECIMENTO DE MATERIAIS - BARRILETE 

5.1.5.1 COTAÇÃO I ADAPTADOR FoFoXPVC DN 75MM und 4,00 99,00 115,50 462,00 

5.1.5.2 COTAÇÃO I CURVA 90º BB FoFo DN 75MM und 4,00 143,00 166,84 667,36 

5.1.5.3 COTAÇÃO I TUBO FoFo FP DN 75MMX3.300MM und 4,00 829,40 967,66 3.870,64 

5.1.5.4 COTAÇÃO I TUBO FoFo FP DN 75MMX800M und 8,00 253,00 295,18 2.361,44 

5.1.5.5 COTAÇÃO I TUBO FoFo FP DN 75X3000MM und 1,00 137,50 160,42 160,42 

5.1.5.6 
COTAÇÃO I 

TOCO FoFo COM ABA DE VEDAÇÃO DN 
75MMX500MM und 

4,00 319,00 372,18 1.488,72 

5.1.5.7 COTAÇÃO I TUBO FoFo FF DN 75MMX2800MM und 2,00 768,90 897,08 1.794,16 

5.1.5.8 COTAÇÃO I CURVA 90º FF FoFo DN 75MM und 6,00 143,00 166,84 1.001,04 

5.1.5.9 COTAÇÃO I REDUÇÃO FoFo FF DN 150MMX100MM und 1,00 236,50 275,92 275,92 

5.1.5.10 COTAÇÃO I TUBO FoFo FF DN 100MMX2700MM und 1,00 853,60 995,90 995,90 

5.1.5.11 COTAÇÃO I TE FoFo FFF DN100MM und 1,00 246,40 287,47 287,47 
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5.1.5.12 COTAÇÃO I REGISTRO DE GAVETA FoFo FF PN 10 DN 100MM und 2,00 1.098,90 1.282,09 2.564,18 

5.1.5.13 
COTAÇÃO I 

EXTREMIDADE FP COM ABA DE VEDAÇÃO FoFo 

DN100MMX50MM und 
3,00 374,00 436,35 1.309,05 

5.1.5.14 COTAÇÃO I LUVA FoFo BB DN 100MM und 1,00 159,50 186,09 186,09 

5.1.5.15 00009825 I Tubo PVC DEFOFO DN 100mm m 3,00 33,17 38,70 116,10 

5.1.5.16 COTAÇÃO I TE FoFo BBB DERIVAÇÃO P/ REDE PVC DN 100MM m 1,00 231,00 269,51 269,51 

Sub-Total 17.810,00 

5.1.6     Urbanização - ÁREA DO RESERVATÓRIO ELEVADO 

5.1.6.1 

74143/001 S 

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 

15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, 

ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE 
ARAME DE ACO OVALADO 15X17 

m² 
              

57,50  

              

47,51  
60,72 3.491,40 

5.1.6.2 

74238/002 S 

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 

MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM 

DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 

m² 
                 

6,30  
            

821,89  
1.050,38 6.617,39 

5.1.6.3 
00068054 S 

PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA 

PLANA 14 GSG 
m² 

                 

1,68  

            

182,26  
232,93 391,32 

Sub-Total 10.500,11 

5.1.7     URBANIZAÇÃO - ÁREAS DOS POÇOS 

5.1.7.1 

74143/001 

S 

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 

15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, 

ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE 
ARAME DE ACO OVALADO 15X17 

m² 
              

32,00  

              

47,51  
60,72 1.943,04 

5.1.7.2 
00068054 

S 
PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA 

PLANA 14 GSG 
m² 

                 

3,36  

              

48,51  
62,00 208,32 

Sub-Total 2.151,36 

  

TOTAL GERAL DO ITEM 5.0 157.846,25 

  

6.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

6.1     Locação a Rede 

6.1.1 00073610 S LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO m 6.219,00 1,08 1,38 8.582,22 

6.1.2 
00088258 S 

CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
h 60,00 

23,27 
29,74 1.784,40 

6.1.3 CPU-01 S TESTE HIDROSTÁTICO m 6.219,00 1,26 1,61 10.012,59 

6.1.4 CPU-02 S DESINFECÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO m 6.219,00 1,49 1,90 11.816,10 

Sub-Total          

32.195,31  6.2     Movimento  de terra 

6.2.3 
00079480 S 

ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO 
EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE 

m³ 
         

2.686,61  
                 

1,91  
2,44 6.555,32 

6.2.4 
00093360 S 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
m³ 

         

2.149,29  

              

13,18  
16,84 36.193,98 

6.2.6 

00094102 S 

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 

AREIA, LANÇAMENTO MANUAL 

m³ 
            

248,76  

            

144,49  
184,66 45.936,02 

6.2.8 
00072839 S 

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 
CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA 

m³ 
            

288,56  
                 

0,54  
0,69 199,11 

Sub-Total 88.884,43 

6.3     Fornecimento  

6.3.1 
00009825 I 

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA 
REDE DE AGUA 

m             
892,00  

              
33,17  

38,70 34.520,40 

6.3.2 
00036084 I 

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA 

REDE DE AGUA 

m          

5.327,00  

              

10,18  
11,88 63.284,76 

6.3.3 
00041892 I 

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, 
PARA REDE AGUA und 

                 
5,00  

              
86,11  

100,46 502,30 

6.3.4 
00007048 I 

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA 

REDE AGUA und 

              

22,00  

              

18,50  
21,58 474,76 

6.3.5 
00006027 I 

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, 
BITOLA 4 " und 

                 
3,00  

            
505,40  

589,65 1.768,95 

6.3.6 
00011321 I 

REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 

MM, PARA REDE DE AGUA und 

                 

8,00  

              

18,31  
21,36 170,88 

6.3.7 
00001828 I 

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 
MM, PARA REDE AGUA und 

                 
1,00  

              
52,04  

60,72 60,72 

6.3.8 
00001845 I 

CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, 

PARA REDE AGUA und 

                 

6,00  

              

12,44  
14,51 87,06 
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6.3.9 
00001206 I 

CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE 

AGUA und 

              

10,00  

                 

5,67  
6,62 66,20 

6.3.10 
00001827 I 

CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 
MM, PARA REDE AGUA und 

                 
2,00  

              
45,93  

53,59 107,18 

6.3.11 
00001831 I 

CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, 

PARA REDE AGUA und 

                 

4,00  

              

11,36  
13,25 53,00 

6.3.12 00012920 I CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 100 / DE 110 MM und 5,00 83,88 97,86 489,30 

6.3.13 00001725 I CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 50 / DE 60 MM und 4,00 18,31 21,36 85,44 

6.4     SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

6.4.1 
00083449 S 

CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM 

TAMPA 
und 

                 

2,00  

            

299,28  
382,48 764,96 

6.4.2     ASSENTAMENTO 

6.4.3 
73888/003 S 

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, 

DN 100 MM 

m             

892,00  

                 

2,34  
2,99 2.667,08 

6.4.4 
73888/001 S 

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, 

DN 50 MM 

m          

5.327,00  

                 

1,41  
1,80 9.588,60 

Sub-Total 114.691,59 

  

TOTAL GERAL DO ITEM 6.0 235.771,33 

  

7.0   LIGAÇÕES DOMICILIARES 

7.1     OBRAS E SERVIÇOS 

7.1.1 00093358 S ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m³ 734,40 52,81 67,49 49.564,66 

7.1.3 
73964/006 S 

REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO 

MANUAL 
m³ 587,52 40,05 51,18 30.069,27 

Sub-Total 79.633,93 

7.2     FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

7.2.1 
00001427 I 

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM 

ROSCA, DE 110 MM X 3/4", und 
72,00 18,34 21,40 1.540,80 

7.2.2 
00001419 I 

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM 

ROSCA, DE 50 MM X 3/4", und 
288,00 10,88 12,69 3.654,72 

7.2.3 

00089402 I 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m 2.160,00 6,39 7,46 16.113,60 

7.2.4 
74218/001 I 

KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO und 

360,00 43,59 50,86 18.309,60 

7.2.5 
00088258 S 

CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES h 
80,00 23,27 29,74 2.379,20 

7.2.6 
00095673 S 

HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO und 
360,00 81,08 103,62 37.303,20 

Sub-Total 79.301,12 

  

TOTAL GERAL DO ITEM 7.0 158.935,05 

  

8.0 SISTEMAS ELÉTRICOS 

8.1     OBRAS E SERVIÇOS 

8.1.1 
CPU S 

SUPORTE PARA QUADRO DE COMANDO EM 

ALVENARIA - m² (INCLUSO CHAPISCO E REBOCO) und 

                 

1,00  

            

462,33  
590,86 590,86 

8.1.2 
CPU S 

Execução de rede elétrica de baixa tensão, inclusive 

fornecimento  de material und 

                 

2,00  

            

357,78  
457,25 914,50 

  

Sub-Total 1.505,36 

  

8.2     FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

8.2.1 00012366 S POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M und 2,00 533,80 682,20 1.364,40 

8.2.2 
00000417 I 

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO 

GALVANIZADO und 
3,00 

2,36 
2,75 8,25 

8.2.3 
00003394 I 

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA 
TENSAO DE *15* KV und 

6,00 
215,56 

251,49 1.508,94 

8.2.4 
00000444 I 

PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, 

PARA ISOLADOR DE 15KV und 
6,00 18,38 21,44 128,64 

8.2.5 00010510 I CRUZETA DE EUCALIPTO TRATADO und 2,00 65,62 76,56 153,12 

8.2.6 00000420 I CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO und 1,00 20,84 24,31 24,31 

8.2.8 

00000436 I 

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, 

COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16MM, 

CABECA ABAULADA und 

2,00 3,76 4,39 8,78 
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8.2.9 00012327 I Cinta seção circular 200mm und 1,00 24,82 28,96 28,96 

8.2.10 00000442 I Parafuso de cabeça abaulada ø 16 x 45 mm und 6,00 2,22 2,59 15,54 

8.2.11 00013348 I Arruela quadrada ø 18 x 38mm und 14,00 0,50 0,58 8,12 

8.2.12 00037591 I Mão francesa plana 726mm und 4,00 24,74 28,86 115,44 

8.2.13 00000430 I Parafuso de cabeça quadrada ø 16 x 125mm und 4,00 3,36 3,92 15,68 

8.2.14 00011790 I Parafuso de cabeça quadrada ø 16 x 450mm und 2,00 9,97 11,63 23,26 

8.2.15 00011971 I Porca quadrada de 24mm - rosca M16x2 und 4,00 3,03 3,54 14,16 

8.2.16 00004276 I Para-Raio de dist. 15 KV com suporte L und 3,00 262,20 305,91 917,73 

8.2.17 00001562 I Conector a compressão  bimetálico und 6,00 5,77 6,73 40,38 

8.2.18 00000857 I Fio de cobre nú # 16mm² m 15,00 6,66 7,77 116,55 

8.2.19 00011821 I Conector tipo parafuso fendido und 2,00 3,52 4,11 8,22 

8.2.20 00000867 I Cabo de cobre nú # 50 mm2 m 10,00 19,19 22,39 223,90 

8.2.21 00003383 I Haste terra Copperweld  ø 5/8" x 2.400 mm com conector und 3,00 27,83 32,47 97,41 

8.2.22 00038056 I Grampo paralelo universal und 4,00 18,47 21,55 86,20 

8.2.23 00013395 I Quadro de  distribuição classe 15 KV, 100A c/ sup. L und 3,00 277,53 323,79 971,37 

8.2.24 00083493 I Elo fusível de dist. De 8K und 3,00 27,97 32,63 97,89 

8.2.25 73857/007 I Transformador trif. De dist. 30,0 KVA, 220V, 60Hz und 1,00 5.360,98 6.254,66 6.254,66 

8.2.26 00073624 S Suporte p/ transformador  em poste de concreto circ. 255mm und 1,00 70,79 90,47 90,47 

8.2.27 00000865 I Cabo de cobre  #    95 mm2, 750 V m 30,00 39,27 45,82 1.374,60 

8.2.28 00021133 I Eletroduto de ferro galv. 3"x 3,00m und 3,00 53,91 62,90 188,70 

8.2.29 00001792 I Curva de Ferro galv. 3" 135 und 2,00 141,71 165,33 330,66 

8.2.30 00000379 I Conj. Bucha e arruela  80mm und 2,00 0,44 0,51 1,02 

8.2.31 00000406 I Fita de aço inox. 32mm com fecho und 2,00 58,59 68,36 136,72 

8.2.32 00001062 I Caixa para medição polifásica (pad. REDE) und 2,00 143,76 167,72 335,44 

8.2.33 00039692 I Caixa para transformador  de corrente und 1,00 280,05 326,73 326,73 

8.2.34 00012083 I Chave blindada de 100A, com fusível NH 100A und 1,00 482,00 562,35 562,35 

8.2.35 00002686 I Eletroduto de PVC, rigido roscavel 80mm (3") und 2,00 15,07 17,58 35,16 

8.2.36 00001877 I Curva 90º de PVC, rigido roscavel 80mm (3") und 6,00 18,37 21,43 128,58 

Sub-Total 15.742,34 

  

TOTAL GERAL DO ITEM 8.0 17.247,70 

  

TOTAL  GERAL 770.994,61 

 

 

Pacajá/PA, 21 de fevereiro de 2018 

 

 
____________________________________ 

Francisco Rodrigues de Oliveira 

Prefeito Municipal 

 

 

___________________________________ 

TOBIAS DE TARSO DA SILVA PEREIRA 

Presidente da CPL 
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ANEXO I – TOMADA DE PREÇOSS Nº. 02-001/2018 

 

 

Anexo I.b) – CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 
 

 

OBJETO: Implantação do Sistema de Abastecimento de Água na Comunidade Vila Bom Jardim, zona rural do municipio de Pacajá/PA, em atendimento ao objeto do Convenio nº 

831114/2016-MS/FNS. 

 

ARQUIVO EM  MIDIA 
 

 

 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

     
            

ITEM SERVIÇOS UN QTD Valor Total (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  UN  1,00   100,00%                   100% 

          0,00                   0,00 

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  UN  1,00   10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100% 

          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 CAPTAÇÃO  UN  1,00     33,33% 33,33% 33,33%             100% 

            0,00 0,00 0,00             0,00 

4 ADUTORAS  UN  1,00         33,33% 33,33% 33,33%         100% 

                0,00 0,00 0,00         0,00   
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5 
RESERVATÓRIO ELEVADO 

VOL. 70M³ 
 UN  1,00             25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

  
100% 

                    0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

6 REDE DE DISTRIBUIÇÃO  UN  1,00           25,00% 25,00% 25,00% 25,00%     100% 

                  0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 

7 LIGAÇÕES DOMICILIARES  UN  1,00         
 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%     100% 

                  0,00 0,00 0,00 0,00 
  

0,00 

8 SISTEMAS ELÉTRICOS  UN  1,00                   50,00% 50,00% 100% 

                          0,00 0,00 0,00 

TOTAL GERAL                         

    TOTAL SIMPLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

     TOTAL 

ACUMULADO  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    % SIMPLES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   

     % ACUMULADO  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
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ANEXO I – TOMADA DE PREÇOSS Nº. 02-001/2018 

 

 

Anexo I.c) - MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

OBJETO: Implantação do Sistema de Abastecimento de Água na Comunidade Vila Bom Jardim, 

zona rural do municipio de Pacajá/PA, em atendimento ao objeto do Convenio nº 831114/2016-

MS/FNS. 

 
 

M E M O R I A L   D E S C R I T I V O  

E S P E C I F I C A Ç Ã O   T É C N I C A  
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Memorial Descritivo 

1. Introdução: 

O presente documento contém o Memorial Descritivo e de Cálculo relativo ao Projeto Básico de 

Engenharia elaborado com vista a Implantação de um Sistema de Abastecimento de Água para a localidade 

Vila Bom Jardim, pertencente à zona rural do município de Pacajá – PA. 

A elaboração do projeto básico de engenharia levou em consideração levantamentos de campo, e 

tem como objetivo principal solucionar um grave problema que é a carência da população ao acesso ao 

abastecimento público de água potável nesta localidade, bem como impactar diretamente na redução de 

agravamentos à saúde pública do município por meio da eliminação de doenças ligadas a falta de 

saneamento. 

A população da Vila Bom Jardim utiliza-se de soluções alternativas individuais para garantir o seu 

abastecimento de água, através de pequenas “cacimbas” e poços freáticos tipo amazonas que estão 

diretamente impactados pelo efeito da sazonalidade da região. 

A localidade possui um poço tubular que atende precariamente, de forma insuficiente, e sem 

tratamento, pois não há nenhum tipo de sistema instalado que melhore a qualidade da água distribuída à 

população.  

2. Características da localidade: 

A vila Bom Jardim está situada às margens da BR 230 – Rod. Transamazônica, distante 46,0 km da 

sede municipal. Atualmente habitam esta localidade cerca de 490,0 (quatrocentos e noventa) famílias, 

totalizando 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta) habitantes. 

 

No aspecto econômico, a comunidade utiliza a agricultura de subsistência tipo familiar e a existência 

de pequenos comércios ajudam a manter a economia em funcionamento.  

A comunidade possui uma escola municipal de ensino infantil que atende a localidade. 
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Contudo, a Vila Bom Jardim é carente de serviços básicos de saneamento. Portanto os estudos em 

questão apontam a necessidade de investimentos neste setor e desta forma o projeto técnico que visa 

implantar um sistema de abastecimento para atender a população com água potável durante 24 horas por 

dia. 

3. Condições Sanitárias da Localidade: 

A localidade já foi contemplada, há tempos, pela implantação de um sistema de abastecimento de 

água. Este não atendeu por muito tempo, pois de acordo com relatos dos moradores locais, houve problema 

no funcionamento do poço tubular e o mesmo deixou de produzir a vazão de água necessária. 

Os dados históricos dos aspectos hidrogeológicos do subterrâneo mostram que há uma dificuldade 

para explotação de água na região, haja vista pela presença de rochas sedimentares. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vale ressaltar que a reservatório elevado de concreto armado que atende a escola municipal da vila 

Bom Jardim apresentou problemas estruturais com fissuras e danos graves à estrutura e por isso foi 

demolido, fato este que compromete ainda mais o abastecimento de água da população. 

 

4. Sistema Proposto: 



 
 

 

 
 
 

  Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 

 

 

 

Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte, Pacajá-PA, CEP. 68.485-000 
 pmpacaja.cpl@gmail.com 

 

A Prefeitura Municipal de Pacajá, em vista dos problemas e das carências supracitadas da população 

da localidade, precisa realizar investimentos no setor de saneamento básico. Diante dessa realidade,  vem 

apresentar o projeto para a implantação de um sistema de abastecimento de água que atenda plenamente a 

localidade Vila Bom Jardim. 

Para isso, foi elaborado o projeto básico com a proposta de construção do sistema de abastecimento 

de água com 100% de atendimento definido em etapas, tais quais explicitadas abaixo:  

4.1 Serviços Preliminares: 

Esta etapa da obra constam os serviços iniciais necessários para garantir a adequada instalação da 

obra, realizando os serviços de fechamento dos locais que precisam de intervenção, tais como: (1) área do 

reservatório elevado, cito as coordenadas geográficas:   Latitude:3°39'28.51"S e Longitude:  50°57'39.31"S; 

(2) área do poço 01 - existente, cito as seguintes coordenadas geográficas: Latitude:   3°39'37.39"S e 

Longitude:  50°57'28.23"S; área do poço 02 - a perfurar, cito as seguintes coordenadas: Latitude:   

3°39'37.47"S e Longitude:  50°57'26.11"S. 

4.2 Captação de Água: 

O projeto básico de engenharia adota o sistema de captação subterrâneo, por meio da utilização de 

poços tubulares. Para isso prevê a perfuração de 1,0 (um) poço tubular profundo DN 6”x 150,00m, com 

respectivo conjunto motor-bomba dimensionado para atender a vazão de explotação produzida pelo poço e 

o desnível do terreno bombeando diretamente para o reservatório elevado.  A localização deste poço (a 

perfurar) foi determinada através de estudo técnico com base em observações de campo que levou em 

consideração o histórico de perfurações já realizadas no local, bem como a experiência dos moradores 

locais.  

A comunidade possui um poço tubular DN 6” existente, que de acordo com os dados oficiais da 

Prefeitura Municipal de Pacajá e de relatos dos moradores locais, este apresenta condições técnicas 

favoráveis para utilização, haja vista ser um recurso valioso da comunidade para o abastecimento de água 

e que pouco sofre interferências decorrentes da sazonalidade. Diante disso, o projeto considera o 

aproveitamento desta estrutura e prevê a realização de serviços importantes com vista a garantir a qualidade 

da água. 
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4.3 Sistema Elevatório e de Adução de água bruta: 

A fim de alcançar a máxima eficiência no funcionamento do sistema de captação, será construída 

uma tubulação adutora de PVC CL 20 DN 75mm e de extensão total de  583,0m (quinhentos e oitenta e 

três metros) que interligará os poços tubulares (existente e a ser perfurado) ao reservatório elevado de 

concreto armado (a ser construído). 

O dimensionamento do sistema elevatório consta no memorial de cálculo do projeto. 

4.4 Sistema de Tratamento: 

O projeto de abastecimento de água da Vila Bom Jardim, atende ao preconizado pela Portaria 

ministerial Nº 2.914/11. Para isso prevê a instalação de 1,0 (um) equipamento dosador de cloro por 

pastilhas, com finalidade a dissolver e diluir o cloro na massa líquida da água bruta, realizando assim o 

processo de desinfecção por eliminação de microrganismos, sobretudo, os do tipo patogênicos. 

Vale ressaltar que o dimensionamento do sistema de tratamento por dosagem de cloro encontra-se 

no memorial de cálculo do projeto. 

4.5 Reservação: 

 O dimensionamento do projeto básico levou em consideração ao atendimento pleno de quase todas 

as famílias da localidade. O dimensionamento do projeto levou em consideração a projeção populacional 

com horizonte de 20,0 (vinte) anos, conforme a Lei 11.445/07. 

De acordo com o memorial e os parâmetros adotados para o cálculo do volume de reservação, será 

necessário  o volume de 70,0 m³ (setenta metros cúbicos) para armazenamento da água e para atendimento 

desta população calculada no projeto. 

Sendo assim, está previsto no projeto a construção de um reservatório elevado em concreto armado 

com capacidade de 70.000 litros atendendo ao horizonte do projeto. 

A localização do reservatório elevado está sob as coordenadas: 4°40'19.01"S e 49°43'37.08"W, 

conforme apresentado na planta. 
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A localização deste equipamento foi estudada e leva em consideração o local mais elevado e  

favorável à instalação para as condições de pressão hidráulica, sendo escolhido o terreno do antigo sistema 

de abastecimento de água. 

4.6 Distribuição: 

O projeto proposto abrange toda a localidade com o assentamento de tubulações em PVC PBA com 

diâmetros variados ( DN 100mm e DN 50mm). O projeto leva em consideração os parâmetros abaixo 

indicados, de acordo com a NBR. 

Parâmetro Valor Unidade 

Pressão mínima na rede 10,0 m.c.a 

Diâmetro mínimo 50,0 mm 

Método de dimensionamento Seccionamento 

Vazão máxima (horária final de plano) 6,06 m³/h 

Profundidade mínima 0,70 m 

Velocidade máxima 5,0 m/s 

 

 O material a ser utilizado será de PVC JE PBA Classe 12 e o Vinilfer. 

 A rede de distribuição de água foi dimensionada pelo método do seccionamento, utilizando os 

coeficientes de Hazen-Williams, de acordo com os parâmetros acima citados, o dimensionamento é 

apresentado neste projeto. 

 

4.7 Ligações domiciliares: 

O projeto contempla 490 (quatrocentos e noventa) novas ligações domiciliares com diâmetros do 

colar de tomada variando entre DN 100mm e DN 50mm. 

Está previsto no projeto a realização do cadastro destas ligações juntamente com os respectivos 

usuários. 

5. Projeção Populacional: 
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De acordo com dados repassados pela Prefeitura Municipal de Pacajá e a liderança da comunidade, 

a população atual (2017) da vila Bom Jardim é aproximadamente em 2.450 habitantes. 

No cálculo das projeções populacionais foi mantida a taxa de crescimento demográfico de 1,09% 

(IBGE 2010) ocorrida nos últimos anos e o horizonte de projeto estimado em 20 (vinte) anos, conforme a 

Lei 11.445/2007. 

Para o cálculo da projeção populacional, adotou-se o método de projeção geométrica, que estabelece 

o crescimento populacional em função da população existente a cada instante.  

𝑃𝑡 = 𝑃0. (1 + 𝑖)(𝑡−𝑡0) Pt = 1.684,00 habitantes para o final de plano, com horizonte de 20 (vinte) 

anos. 

Memória de Cálculo 

1. Critérios e Parâmetros de projeto: 

1.1 Nível de atendimento no período de projeto: 

A implantação do sistema de abastecimento de água existente visa atender a 98% da comunidade 

durante todo o período de alcance do projeto. 

 

a. Parâmetros para o estudo das vazões: 

Para o cálculo do projeto, foram considerados os seguintes parâmetros para estimar as vazões 

utilizadas no cálculo das diversas unidades: 

 

Parâmetro Valor Unidade 

Consumo percapita bruto de água 120,0 l/hab.dia 

Coeficiente para dia de maior consumo (k1) 1,2 - 

Coeficiente para hora de maior consumo (k2) 1,5 - 

Volume de reservação/Dias de maior consumo 70,59 m³ 

População inicial (ano 2017) 1.560,00 Hab. 

População final (ano 2037) 1.961,00 Hab. 

 



 
 

 

 
 
 

  Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 

 

 

 

Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte, Pacajá-PA, CEP. 68.485-000 
 pmpacaja.cpl@gmail.com 

 

 

1.2 Dimensionamento das unidades do Sistema de Abastecimento de Água: 

a. Manancial 

O manancial a ser utilizado será o lenço subterrâneo, mediante a captação subterrânea com 1,0 (um) 

poço tubular a ser perfurado e 1,0 (um) poço tubular a ser reaproveitado. 

b. Potência do Conjunto Motor-bomba: 

O conjunto motor-bomba submerso de água bruta fará o recalque da água do poço tubular. A bomba 

selecionada foi dimensionada para uma vazão de 7,06m³/h e altura manométrica e 105,45m.c.a e uma 

potência de 5,0 cv, de acordo com referência conforme documentação técnica do equipamento em anexo. 

 

Ano 
Pop.Abast. 100% 

(hab) 

Q médio                

( l/seg.) 

Q máximo  diário                 

( l/seg.) 

Q máximo  

horário             

( l/seg.) 

Reservacão              

( m³ ) 

2017 1.560 2,17 2,60 3,90 56,16 

2018 1.578 2,19 2,63 3,94 56,81 

2019 1.596 2,22 2,66 3,99 57,46 

2020 1.614 2,24 2,69 4,04 58,12 

2021 1.633 2,27 2,72 4,08 58,79 

2022 1.652 2,29 2,75 4,13 59,46 

2023 1.671 2,32 2,78 4,18 60,15 

2024 1.690 2,35 2,82 4,22 60,84 

2025 1.709 2,37 2,85 4,27 61,54 

2026 1.729 2,40 2,88 4,32 62,25 

2027 1.749 2,43 2,91 4,37 62,96 

2028 1.769 2,46 2,95 4,42 63,69 

2029 1.789 2,49 2,98 4,47 64,42 

2030 1.810 2,51 3,02 4,53 65,16 
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2031 1.831 2,54 3,05 4,58 65,91 

2032 1.852 2,57 3,09 4,63 66,67 

2033 1.873 2,60 3,12 4,68 67,43 

2034 1.895 2,63 3,16 4,74 68,21 

2035 1.917 2,66 3,19 4,79 68,99 

2036 1.939 2,69 3,23 4,85 69,79 

2037 1.961 2,72 3,27 4,90 70,59 

c. Planilhas: 

As planilhas de cálculo estão nas páginas a seguir. 

 

d. Relatório Fotográfico: 

O terreno disponibilizado para a construção do Reservatório Elevado de distribuição fica localizado 

em um ponto adequado para permitir pressão hidráulica suficiente para o funcionamento do sistema de 

abastecimento de água e possui uma área total de 400,00m² (medindo 20,0m x 20,00m).  

O poço tubular existente, a ser reaproveitado, após a realização de estudos específicos, teve a sua 

vazão medida e a qualidade da água aferida. A vazão de explotação do poço é de XXXm³/h e quanto a 

qualidade da água, com exame realizado em laboratório específico, apresentou problemas com a presença 

de microorganismos. 
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Fotografia 01: teste de vazão do poço tubular existente. 

 

Fotografia 02: teste de vazão - poço existente. 
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Fotografia 03: teste de vazão do poço existente. 

 

 

Fotografia 04: vista do terreno do poço tubular existente. 
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Fotografia 05: terreno poço tubular existente. 
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E S P E C I F I C A Ç Ã O  T É C N I C A  
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LIMPEZA DO TERRENO (M²): ................................................................................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

1.1.INSTALAÇÃO GERAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS ...............ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

CANTEIRO DE OBRAS (ESCRITÓRIOS, DEPÓSITOS, OFICINAS, ETC.). .........................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

LIGAÇÕES TEMPORÁRIAS PARA CANTEIRO DE OBRAS .............................................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS PARA EDIFICAÇÕES PROVISÓRIAS ........................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA EDIFICAÇÕES PROVISÓRIAS....................................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

DEMOLIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO ...................................................................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

1.MOVIMENTO DE TERRA ...................................................................................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO, COM PÁ MECÂNICA OU ESCAVADEIRA...................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M ...............................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERROS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

ATERRO COM MATERIAL DE FORA DA OBRA INCLUINDO APILOAMENTO .....................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE BOTA FORA ...............................................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

REATERRO COMPACTADO (COM COMPACTADOR DE SOLO) ......................................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

REATERRO APILOADO MANUAL ...........................................................................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO (DMT<= 3KM) .............................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

BALDRAME EM CONCRETO CICLÓPICO COM PEDRA PRETA, INCLUINDO FORMA E DESFORMA ........ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

CONCRETO CICLÓPICO TRAÇO 1 :8 COM PEDRA PRETA .............................................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

FÔRMA PLANA EM TÁBUAS DE MADEIRA BRANCA, PARA FUNDAÇÕES. ......................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

FÔRMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=12 MM, PARA FUNDAÇÕES ....ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

ARMAÇÃO PARA CONCRETO ................................................................................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

CONCRETO SIMPLES (CONSUMO MÍNIMO DE 150 KG DE CIMENTO POR M³) PREPARO EM BETONEIRA ............... ERRO! INDICADOR NÃO 

DEFINIDO. 

CONCRETO ESTRUTURAL PREPARADO EM BETONEIRA (FCK = 13,5 – 15 – 18 E 20 MPA) ..............ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 
LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO, A UMA ALTURA OU PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,50 M OU ACIMA DE 

1,50 M. .............................................................................................................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

DESFORMA EM ALTURA OU PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,50 M OU ACIMA DE 1,50 M. .......................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

FÔRMA PLANA EM TÁBUA DE MADEIRA BRANCA, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ...................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

ARMAÇÃO PARA CONCRETO ................................................................................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

MONTAGEM REDE DE ÁGUA FRIA /TUBOS E CONEXÕES ................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE PEÇAS, CONEXÕES, APARELHOS, TESTES, DESINFECÇÕES E 

INTERLIGAÇÕES COM A REDE EXISTENTE, PARA ÁGUA POTÁVEL (DIVERSOS DIÂMETROS) .............ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, PVC DEFOFO INCLUSIVE PEÇAS, CONEXÕES, APARELHOS, TESTES, 

DESINFECÇÕES E INTERLIGAÇÕES COM A REDE EXISTENTE, PARA ÁGUA POTÁVEL (DIVERSOS DIÂMETROS) ..... ERRO! INDICADOR NÃO 

DEFINIDO. 

POÇOS TUBULARES PROFUNDOS ............................................................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA ....ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

CANTEIRO DE OBRAS (DA PERFURAÇÃO DOS POÇOS) ..............................................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO E MATERIAL .........................................................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

PERFURAÇÃO 8 ½” .............................................................................................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

PERFURAÇÃO 12 ½” ...........................................................................................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

DIÂMETRO DE 12 ½” PARA (10,0 – 40,0 METROS) ...................................................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

TUBULAÇÃO DE PVC GEOMECÂNICO 6" ...............................................................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

RELATÓRIO TÉCNICO .........................................................................................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

CAIXAS DE ALVENARIA .............................................................................................................. ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

CAIXA DE ALVENARIA P/ PROTEÇÃO DE REGISTRO -DIAMETRO DO REGISTRO < 150 MM - ALTURA = 1,00 M - COMPRIMENTO = 0,60 M - 

LARGURA = 0,60 M E TAMPA EM CONCRETO ARMADO .............................................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

CAIXA DE ALVENARIA P/ PROTEÇÃO DE REGISTRO -DIAMETRO DO REGISTRO > 150 MM = ............ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

ESCADA TIPO MARINHEIRO COM PROTEÇÃO. ..........................................................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

CLORADORES DE PASTILHA -MONTAGEM .............................................................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA ..................................................................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ....................................................................................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 

LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA ..............................................................................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 
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Limpeza do terreno (m²):  

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Compreende o fornecimento de equipamentos, mão-de-obra e ferramentas necessárias à execução 

do desmatamento, destocamento e limpeza da área de implantação da obra. 

 

O desmatamento compreende o corte e a remoção de toda a vegetação, qualquer que seja a sua 

densidade. 

 

O destocamento compreende a operação de escavação ou desenraizamento total de todas as árvores, 

arbustos e troncos. 

 

A limpeza consiste na remoção dos materiais produzidos pelo desmatamento e destocamento, assim 

como das pedras, arames e qualquer outro objeto que se encontre nas áreas desmatadas, e a remoção de 

matéria orgânica pela escavação de uma camada de, no máximo, 40 cm de terreno desmatado e que 

impeçam o desenvolvimento normal das tarefas de construção e ponham em risco a estabilidade das obras 

ou o trânsito sobre elas. 

 

As operações de desmatamento, destocamento e limpeza poderão ser efetuadas indistintamente, à 

mão, ou mediante o emprego de equipamentos mecânicos, todavia, estas operações deverão efetuar-se 

invariavelmente antes dos trabalhos de construção, com a necessária antecedência para não retardar o 

desenvolvimento normal destes. 

 

As árvores e arbustos deverão ser cortados, o mais rente ao chão possível, não podendo em caso 

algum ultrapassar a altura de 15 cm em relação ao solo. 

 

As árvores com diâmetro maior que 8,0 centímetros deverão ter os galhos cortados, empilhados em 

local indicados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Os materiais não aproveitáveis deverão ser dispostos em locais escolhidos pela FISCALIZAÇÃO, 

e queimados, tomando-se para tanto, todas as precauções e medidas necessárias para que não comprometa 

a segurança da obra e de propriedades de terceiros. Os resíduos provenientes das queimadas serão 

removidos para o bota-fora. 

 

As operações de desmatamento, destocamento e limpeza não compreendem carga e transporte de 

material retirado. 

 

Será atribuição da CONTRATADA a obtenção de autorização junto aos órgãos competentes, para 

o desmatamento, principalmente no caso de árvores de grande porte. 
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2.0 Placa da Obra: 

m² 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Na instalação da frente de serviço da obra deverá ser instaladaa placa de identificação e de 

esclarecimento à população sobre os serviços a serem executados, seguidas as seguintes instruções, de 

acordo com o estabelecido no Manual de Placas Oficiais do Governo Federal. 

 

A placa deverá ser fixada, conforme projeto, e seguirá o padrão recomendado pela fiscalização. 

 

A placa poderá ser colocadas sobre o solo, ao lado das obras em execução, utilizando-se estrutura 

de madeira, de acordo com suas dimensões, conforme indicado pela fiscalização. 

 

Deverão ser observadas e retiradas previamente, as interferências com galhos, arames e etc..., para 

assegurar a colocação e a perfeita visualização da placa. 

 

A placa de obra será executada em chapas metálica, prévia e convenientemente tratada para receber 

a pintura dos símbolos e mensagens. 

 

O fornecimento abrange as operações de corte, tratamento e pintura das placas. Será utilizada 

chapa preta de laminação a frio, recozimento azul com dureza T 4/5 universal, bitola 16, em dimensões 

variadas de acordo com a solicitação da fiscalização. 

 

Para se obter pintura adequada é essencial a preparação da superfície metálica, de forma a livrá-la 

de graxa e ferrugem e protegê-la contra oxidação. Procede-se, para isso, as seguintes operações: 

 - Decapagem; 

 - Fosfatização; 

 - Uma camada de “wash-primer”; 

 - Uma camada de “primer” (acabamento); 

 - Uma camada de tinta de acabamento. 

 

Os suportes serão dimensionados de acordo com as dimensões da placa, em madeira de lei da região, 

imunizada com tratamento em autoclave a vácuo e pressão com preservativo hidrossolúvel wolmanit-CB, 

chanfrados nos quatro cantos, tendo uma das extremidades a forma de bisel duplo. 

 

Os parafusos serão tipo francês, galvanizado. Como proteção adicional, serão colocados ilhoses de 

borracha especial nos furos das placas (“Gromnetc”) ou ilhoses de alumínio assentados sobre arruelas de 

fibra. 

 

O local e quantidade de placa de obra será determinado pela fiscalização, que emitirá autorização 

para a sua colocação. 

 

A colocação abrange todos os serviços necessários à instalação da placa no local determinado pela 

fiscalização, sendo obedecidas as orientações do fornecedor da placa para a correta fixação das mesmas. 
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Estão inclusos neste item todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessários ao 

fornecimento, transporte e colocação da placa no campo inclusive a fixação da mesma no local indicado. 

 

1.1. Instalação Geral Mobilização e Desmobilização do Canteiro de Obras un 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Compreende a mobilização dos recursos e procedimentos para provimento das condições mínimas 

necessárias à implantação da obra, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra. 

 

É também parte integrante, os serviços de construção de todas as edificações provisórias, ligações 

temporárias e instalações prediais necessárias ao canteiro de obra. Incluem-se neste item, a abertura e 

conservação de acessos, cercas e/ou painéis de vedação e portões. 

 

 Canteiro de Obras (escritórios, depósitos, oficinas, etc.). m² 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Compreende a construção de todas as edificações e instalações prediais necessárias ao canteiro de 

obra. Incluem-se neste item, a abertura e conservação de acessos, cercas e/ou painéis de vedação e portões. 

 

O local de implantação do canteiro, deverá ser aprovado previamente pela FISCALIZAÇÃO, 

possuir área compatível com o volume dos serviços e a logística necessária para o apoio e execução das 

obras. 

 

As edificações provisórias serão construídas em estrutura de madeira de lei, com piso cimentado, 

painéis de vedação em tábuas de madeira ou chapas de compensado pintadas com tinta PVA e cobertura 

em telhas onduladas de fibrocimento 06 mm, ou telhas cerâmicas. 

 

A CONTRATADA deverá prever a construção das unidades a seguir discriminadas, considerando o 

fornecimento dos acessórios e móveis, a saber, devendo o Lay-Out obrigatoriamente ser previamente 

apresentado à FISCALIZAÇÃO para aprovação: 

a) Escritório para CONTRATADA e FISCALIZAÇÃO, com área mínima compatível à dimensão da 

obra, com banheiro privativo; 

b) Almoxarifado(s) para guarda de equipamentos portáteis, utensílios, peças e ferramentas; 

c) Instalações sanitárias para todo o pessoal da obra, em áreas compatíveis com a necessidade e 

exigências legais do Ministério do Trabalho; 

d) Oficina(s) de apoio à obra; 
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e) Outras construções ou instalações necessárias, a critério da CONTRATADA, tais como: 

Alojamento, cozinha, guarita, etc.; 

f) Locais apropriados à estocagem dos materiais necessários à execução da obra; 

g) Instalações necessárias ao adequado abastecimento, acumulação e distribuição de água; 

h) Instalações necessárias ao adequado fornecimento, transformação e condução de energia elétrica 

(luz e força).; 

i) Tapumes, cercas ou assemelhados e placa de obra; 

j) Instalações de Refeitório (se necessário) e Oficinas de apoio à construção. 

 

A CONTRATADA, será responsável, até o final da obra, pela adequada manutenção e boa apresentação 

do canteiro de obra e todas as suas instalações, inclusive especiais cuidados higiênicos com os 

compartimentos sanitários e conservação dos pátios internos. 

 

Após o término das obras e antes do pagamento final contratual, a CONTRATADA, removerá todos os 

prédios temporários, com exceção dos que a FISCALIZAÇÃO determinar. 

 

Ligações Temporárias para Canteiro de Obras  

 

ESPECIFICAÇÕES 

 

Compreende a implantação das redes temporárias para o fornecimento de energia elétrica, água 

industrial, potável e esgotamento sanitário, para atendimento do escritório de obra, e frentes de serviço. No 

caso de eventual falta de suprimento pelas concessionárias públicas, deverá a CONTRATADA, estar 

aparelhada para tal eventualidade, com produção de energia mediante geradores e sistemas alternativos de 

abastecimento d’água. 

 

A CONTRATADA deverá proceder às instalações de telefones, para uso próprio e da 

FISCALIZAÇÃO. Na impossibilidade de atendimento pela concessionária, a CONTRATADA deverá 

providenciar, quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, a instalação de rádio transmissor, sem ônus para a 

PMGN. 

 

1) Rede de Energia Elétrica 

 

A CONTRATADA deverá projetar, fornecer os materiais e instalar a rede temporária de luz e força 

de alta e baixa tensão, para o abastecimento do canteiro de obra e frentes de serviço. Cabe à 

FISCALIZAÇÃO, aprovar o projeto, bem como fiscalizar sua execução. 

 

2) Rede de Água Potável e Rede de Esgoto Sanitário 

 

A CONTRATADA deverá projetar, fornecer os materiais e instalar a rede temporária de água e 

esgotamento sanitário. Cabe à FISCALIZAÇÃO, aprovar os projetos, bem como fiscalizar sua implantação. 
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Todo e qualquer ônus decorrente direta ou indiretamente das ligações de telefone, água, luz e força 

e dos respectivos consumos, é de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

 

Não poderá ser invocado, sob qualquer motivo ou pretexto, falta ou insuficiência de água ou energia 

elétrica por parte de CONTRATADA, pois esta deverá estar adequada e suficientemente aparelhada para o 

seu fornecimento. 

 

 

Instalações Hidrossanitárias para Edificações Provisórias  

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Compreende o fornecimento de materiais e serviços para a instalação das redes prediais de água fria 

e esgoto sanitário das edificações provisórias do canteiro de obra e frentes de serviço. 

 

As instalações hidrossanitárias de todas as unidades componentes do canteiro de obra e frentes de 

serviço, compreendendo: instalação de água potável, instalação de água industrial para equipamentos de 

produção,serviço de esgotamento sanitário e drenagem pluvial,serão executadas rigorosamente de acordo 

com os seus respectivos projetos, apresentados pela CONTRATADA e previamente aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

Deverão satisfazer as prescrições das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e mais 

as da concessionária pública. 

  

 

Instalações Elétricas para Edificações Provisórias  

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Compreende o fornecimento de materiais e serviços para a instalação da rede predial de energia 

elétrica das edificações provisórias do canteiro de obra e frentes de serviço. 

 

As instalações elétricas de todas as unidades componentes do canteiro de obra e frentes de serviço, 

compreendendo as instalações de força, iluminação interna e externa, para raios e sub-estações,serão 

executadas rigorosamente de acordo com os seus respectivos projetos, apresentados pela CONTRATADA 

e previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Deverão satisfazer as prescrições das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e mais 

as da concessionária pública de energia elétrica. 
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1. Movimento de Terra  

Escavação mecânica em solo, com pá mecânica ou escavadeira m³ 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Escavação, em áreas extensas, onde se justifica o emprego de meios mecânicos de escavação. 

Está computada no preço a carga do material em caminhão. Como se trata de escavação de áreas 

extensas, não se considera a variação de profundidade de escavação, para efeito de remuneração, como 

fator de variação de preços. 

 

Escavação manual de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m m³ 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Escavação manual de valas, em solo seco, onde não se justifique ou seja incompatível o emprego 

de meios mecânicos, com regularização, acerto e nivelamento do fundo da vala, deposição e arrumação do 

material escavado à beira da escavação, de modo a não permitir, com segurança, o seu retorno a vala. 

Os equipamentos de proteção que incluem tapumes fixos e móveis, cercas e grades portáteis, 

passadiço e travessia (pedestres e veículos), caso sejam necessários e à critério da FISCALIZAÇÃO, 

deverão estar computados no BDI. 

A escavação compreende a remoção do material abaixo da superfície do terreno, até a cota 

especificada no projeto. 

 

Antes de iniciar a escavação, a CONTRATADA pesquisará as eventuais interferências existentes 

no local, para que não sejam danificados os tubos, caixas, postes, etc., na zona atingida pela escavação e 

elaborará com detalhes o "Plano de Escavação" que será submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO, que 

deverá atender ao cronograma de execução das obras. 

 

Caso ocorra qualquer dano nas interferências supra citadas, todas as despesas decorrentes dos 

reparos correrão por conta da CONTRATADA, desde que caracterizada a responsabilidade da mesma. 

 

Aplica-se, conforme a profundidade, para efeito de remuneração, o preço correspondente. 

Compactação mecanizada de aterros, inclusive fornecimento de material de jazida m³ 
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ESPECIFICAÇÃO 

 

As operações de compactação de aterro compreendem: 

 

Compactação dos materiais oriundos de cortes ou empréstimos, para a construção de corpo do 

aterro; 

 

Compactação dos materiais selecionados oriundos de cortes ou empréstimos, para a construção da 

camada final até a cota correspondente ao greide da terraplenagem; 

 

Compactação dos materiais oriundos de cortes ou empréstimos, destinados a substituir 

eventualmente os materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações 

dos aterros. 

 

Os aterros compactados deverão ser construídos conforme os alinhamentos, greides e secções 

transversais indicados nos desenhos, ou conforme orientação da FISCALIZAÇÃO. 

 

A CONTRATADA deverá instalar marcos topográficos, inclusive de estaqueamento, para controle 

de greides e alinhamento. 

 

As superfícies dos aterros deverão ser mantidas sempre com uma inclinação tal que permita uma 

rápida drenagem das águas pluviais. 

 

As superfícies do aterro deverão ser permanentemente mantidas em condições que possibilitem o 

trânsito dos equipamentos de construção. 

 

Os solos compactados deverão ser isentos de matéria orgânica, micácea e diatomácea. Turfas e 

argilas orgânicas não devem ser empregadas. 

 

Não será permitida compactação em solos que tenham baixa capacidade de suporte e expansão 

maior que 2%. 

 

Na compactação dos aterros deverão ser empregados equipamentos apropriados, atendidas as 

condições locais e a produtividade exigida. 

 

O lançamento do material para construção do aterro deverá ser feito de tal modo que não haja lentes, 

bolsões e veios de material, cuja textura, granulometria e plasticidade sejam substancialmente diferentes do 

material lançado. As camadas deverão ser lançadas sucessivamente, em toda a largura da secção transversal, 

e em extensões tais que permitam seu umedecimento e compactação. Para o corpo dos aterros, a espessura 

da camada compactada não deverá ultrapassar 0,30 m. 

 

Para as camadas finais essa espessura não deverá ultrapassar de 0,20 m. 

Não será permitido o lançamento de material para o caso de não haver equipamento disponível para 

espalhamento e compactação imediata. 
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As espessuras das camadas de lançamento poderão variar ligeiramente, ao critério da 

FISCALIZAÇÃO, em função dos equipamentos de compactação a serem usados e dos graus de 

compactação exigidos. 

 

Em áreas onde for necessária a compactação manual, a espessura da camada solta não deverá ser 

superior a 10 cm. 

 

O material impermeável deverá ser compactado em relação ao ensaio Proctor Normal, de acordo 

com as seguintes exigências: 

 

 Mínimo de 95%, desvio da umidade de 2% abaixo e até 1% acima da umidade ótima. 

 

Deverá ser feito o controle de compactação de aterros de acordo com as normas do DNIT. A 

determinação dos parâmetros ótimos de compactação do material a ser utilizado nos aterros deverá ser feita, 

obrigatoriamente, em laboratório. 

 

A superfície de solo de fundação e/ou a superfície de qualquer camada de aterro deve apresentar 

condições que assegurem boa ligação com a camada sobrejacente. Caso contrário, tal superfície deve ser 

tratada de modo a adquirir esta condição, como especificado a seguir: 

 

 Superfícies muito secas deverão ser irrigadas e revolvidas adequadamente, até uma 

profundidade que possa assegurar boas condições de ligação, ao critério da FISCALIZAÇÃO. 

 

 Superfícies muito úmidas deverão ser revolvidas até apresentar umidade adequada à 

compactação, ao critério da FISCALIZAÇAO. 

 

A camada já compactada deverá ser escarificada ou gradeada antes do lançamento da camada 

sobrejacente, a não ser quando julgado dispensável pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a se obter uma boa 

ligação entre as camadas sucessivas. 

 

Todo material lançado deverá ter superfície nivelada por moto niveladora ou por processo manual. 

 

Todo material lançado e espalhado deverá ser gradeado previamente à compactação, até a 

profundidade total da camada por processo mecânico ou manual. 

 

Caso os trabalhos de lançamento e compactação sejam interrompidos por um intervalo de tempo 

prolongado, a superfície do aterro compactado deverá ser regularizada e selada convenientemente, e 

lançada sobre ela uma camada de material solto, a fim de que se evite ressecamento e trincas no material 

compactado. 

 

Na iminência de chuvas, a superfície do aterro deverá ser regularizada e selada com rolos lisos ou 

equipamentos com pneumáticos. 
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Após um período de interrupção, a camada de material solto deverá ser removida e a camada 

superior do material compactado deverá ser retrabalhada, ao critério da FISCALIZAÇÃO, antes do reinicio 

do lançamento e compactação. 

 

Ofornecimento do material para execução do serviço está incluído nos preços. 

 

Aterro com material de fora da obra incluindo apiloamento m³ 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

O aterro de valas e cavas de fundação, utilizando material granular e com adensamento mecânico, 

será processado até o restabelecimento dos níveis das superfícies originais, ou de forma designada pelos 

projetos ou pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser executado de modo a oferecer condições de segurança às 

estruturas, às tubulações e aos dispositivos, primando pelo bom acabamento da superfície. 

 

Somente poderá ser iniciado o aterro, junto às estruturas, após decorrer o prazo necessário ao 

desenvolvimento da resistência do concreto estrutural, ou após aprovação do teste de estanqueidade e 

obedecido o prazo necessário à secagem do revestimento das juntas das tubulações em geral. 

 

O aterro deverá, também, ser desenvolvido em paralelo com a remoção dos escoramentos e só 

poderá ser efetuado após a execução de todos os serviços previstos nesta Especificação Técnica. 

 

De qualquer maneira, os serviços de aterro só poderão ser iniciados após autorização e de acordo 

com indicações específicas da FISCALIZAÇÃO. 

 

Em qualquer fase do aterro, o espaço que o mesmo ocupar deverá estar limpo, isento de entulho, 

detritos, pedras ou poças d'água. Qualquer camada do aterro deverá apresentar boa ligação com sua base, 

executando-se o umedecimento ou escarificação necessários para tal fim. 

 

O aterro complementar será executado em camadas de 20 cm de espessura máxima, compactadas 

por equipamento mecânico, não se admitindo o uso de soquetes manuais. Admite-se alteração nas camadas 

de aterro, conforme resultados obtidos na compactação. 

 

Nos casos em que os materiais se constituírem de areia pura ou misturada com cascalho, mediante 

aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO, poderá ser utilizado o método de adensamento da areia por meio 

de sua saturação, prevendo-se um sistema de drenagem para retirada de água após o adensamento final. 

 

Quando o material da vala ou cava não for de boa qualidade, será utilizado material importado 

de jazida de empréstimo, ou adquirido junto a terceiros, devidamente autorizado pela 

FISCALIZAÇÃO. Este fornecimento bem como as operações de escavação e carga estão inclusos no 

preço do serviço. 

 

Espalhamento e regularização de bota fora m³ 
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ESPECIFICAÇÃO 

 

Os materiais escavados considerados inadequados pela FISCALIZAÇÃO, serão despejados em 

áreas de bota-fora por ela aprovadas. Estes materiais deverão ser espalhados convenientemente e 

compactados com o tráfego dos equipamentos em utilização, de modo que a forma e a altura de depósitos 

em tais áreas se adaptem às mesmas de acordo com instruções da FISCALIZAÇÃO, tomando a 

CONTRATADA, precauções para que os materiais depositados nessas áreas não venham a causar danos às 

áreas e obras adjacentes, por deslizamento, erosão, etc., e providenciará para que haja drenagem apropriada 

e proteção de taludes, conforme critérios da FISCALIZAÇAO. 

 

Os materiais resultantes de escavações que estejam contaminados por esgotos sanitários e outros 

poluentes deverão ser dispostos em bota-fora específicos, de acordo com o previsto nas Normas Gerais do 

Edital de Concorrência, no que se refere ao Meio Ambiente.  

 

Reaterro compactado (com compactador de solo) m³ 

Reaterro apiloado manual m³ 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

O reaterro mecânico de valas e cavas com controle de compactação será processado até o 

restabelecimento dos níveis das superfícies originais, ou de forma designada pelos projetos ou pela 

FISCALIZAÇÃO, e deverá ser executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas, às 

tubulações e aos dispositivos e, bom acabamento da superfície. 

 

A operação de reposição de terra nas valas só poderá ser iniciada após os testes e aprovação 

das tubulações, bem como depois do levantamento cadastral. 

 

Somente poderá iniciar o aterro, junto às estruturas, após decorrer o prazo necessário ao 

desenvolvimento da resistência do concreto estrutural, ou após aprovação do teste de estanqueidade 

e obedecido o prazo necessário à secagem do revestimento das juntas das tubulações em geral. 

 

O aterro deverá, também, ser desenvolvido em paralelo com a remoção dos escoramentos e só 

poderá ser efetuado após a execução de todos os serviços previstos nesta Especificação Técnica. 

 

De qualquer maneira, os serviços de aterro só poderão ser iniciados após autorização e de acordo 

com indicações específicas da FISCALIZAÇÃO. 

 

O reaterro das valas para assentamento das canalizações compreende: 

 

a) primeiro aterro; 

b) aterro complementar. 

 

O primeiro aterro é o aterro compactado, colocado a partir da base da tubulação até 30cm acima da 

geratriz superior dos tubos. O aterro complementar superpõe-se ao primeiro aterro, até a cota final do 
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reaterro. Não há distinção para os materiais empregados para as duas etapas, eles serão selecionados entre 

aqueles provenientes da escavação, devendo ser adequados à compactação, isentos de detritos, matéria 

orgânica, pedras, etc. 

 

O critério para rejeição de materiais para reaterro por má qualidade será visual, tendo-se por 

referência como inservíveis aqueles que apresentem densidade seca máxima menor que 1,3 g/cm³ e uma 

umidade natural superior a 30 %. Os materiais rejeitados, desde que não sejam excedentes para os reaterros, 

deverão ser substituídos por outros aceitáveis para tal fim. 

 

Em qualquer fase do reaterro, o espaço que o mesmo ocupar deverá estar limpo, isento de entulho, 

detritos, pedras ou poças d'água. Qualquer camada do reaterro deverá apresentar boa ligação com sua base, 

executando-se o umedecimento ou escarificação necessários para tal fim. 

 

O primeiro aterro será executado em camadas de 10 cm de espessura máxima, colocando-se o 

material simultaneamente dos dois lados da tubulação, com tolerância de desnível de 5 cm e compactados 

manualmente com soquete de ferro. 

 

O aterro complementar será executado em camadas de 20 cm de espessura máxima, compactadas 

por equipamento mecânico, não se admitindo o uso de soquetes manuais. Admite-se alteração nas camadas 

de reaterro, conforme resultados obtidos na compactação. 

 

Os reaterros deverão ser compactados atendendo-se ao teor de umidade ótima dos materiais em 

relação ao ensaio Proctor Normal, com tolerância de (+) ou (-) 2% daquele valor. Os graus mínimos de 

compactação exigidos serão 95 % para o primeiro aterro e 98 % para o complementar, valores relativos aos 

ensaios Proctor Normal, admitindo-se uma tolerância de –2 % a +3 %. Em locais considerados de condição 

especial pela FISCALIZAÇÃO, os valores aqui estabelecidos poderão ser modificados, exigindo-se para o 

primeiro aterro o grau mínimo de compactação de 95% (Proctor Normal) e, para o aterro complementar, 

98% (Proctor Normal) com tolerância de –1 % a +2 %. 

 

Caso os materiais do reaterro não apresentem suficiente coesão, ao critério da FISCALIZAÇÃO, a 

compactação será feita por equipamento vibratório, devendo-se conseguir uma densidade relativa de 80% 

com uma tolerância de até -2%. 

 

A determinação dos parâmetros ótimos de compactação do material a ser utilizado para o reaterro 

das valas deverá ser, obrigatoriamente, determinada em laboratório. 

 

Os ônus decorrentes do controle tecnológico e ensaios necessários, serão de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

 

O laboratório a ser contratado deverá ser escolhido de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. 

 

As amostras serão retiradas sempre em presença da FISCALIZAÇÃO que terá, também, absoluta 

prioridade no exame dos resultados. Quando o resultado dos exames estiver em desacordo com estas 

especificações, o serviço deverá ser refeito, às expensas da CONTRATADA. 
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Somente poderá ser usado material granular para reaterro de valas, quando o resultado do ensaio de 

laboratório for desfavorável à utilização do material original da vala, e não for conseguida uma jazida de 

empréstimo cujo resultado do ensaio indique o material como bom para o reaterro. 

 

A utilização do material granular deverá ser requerida à FISCALIZAÇÃO, acompanhada de 

justificativa baseada nos ensaios de laboratório do material da vala e das jazidas de empréstimo disponíveis. 

 

Somente após a autorização da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA poderá executar o reaterro 

das valas com material granular. 

O controle e ensaios de compactação serão feitos baseando-se nos critérios estabelecidos pelos NB-33 e 

NB-28 da ABNT, e conforme determinações da FISCALIZAÇÃO. 

 

Nos casos em que os materiais se constituírem de areia pura ou misturada com cascalho, mediante 

aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO, poderá ser utilizado o método de adensamento da areia por meio 

de sua saturação, prevendo-se um sistema de drenagem para retirada de água após o adensamento final. 

 

Se a camada superficial do aterro compactado estiver fora da baixa de umidade especificada, do 

lado seco, ela deverá ser umedecida e o material revolvido, até que a umidade esteja dentro da faixa de 

aceitação. Se estiver do lado úmido, deverá ser revolvida e deixada secar, até que o teor de umidade se situe 

dentro dos limites especificados. Caso requeridos estes procedimentos, somente depois de atendidos será 

permitido o lançamento de nova camada sobre a anterior. 

 

Caso o aterro tenha sido mal executado, ou por má compactação ou por material não 

adequado ou por outros defeitos, a despeito de todas as recomendações técnicas descritas acima, e 

que venha dar causa ao refazimento do serviço de aterro, este será refeito às expensas da 

CONTRATADA.  

 

Carga e transporte de material escavado (DMT<= 3km) m³ 

 

ESPECIFICAÇÃO 

Fornecimento de serviço de carga e transporte de material escavado em caminhões, proveniente das 

frentes de serviço. 

Aplica-se, para distâncias até 3,0 Km, inclusive. 

 

Baldrame em concreto ciclópico com pedra preta, incluindo forma e desforma 

m³ 

Concreto ciclópico traço 1 :8 com pedra preta m³ 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 
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Compreende a execução de Fundação, Baldrame ou Bloco, com os materiais indicados em cada 

caso, incluindo quando aplicável, a montagem de formas, preparo, lançamento e aplicação de argamassa e 

acabamento final. 

A CONTRATADA executará os serviços, conforme indicado nos Projetos, sendo responsável pelo 

fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessários, que deverão 

estar computados no preço. 

Fôrma Plana em tábuas de madeira branca, para fundações. m² 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Compreende o fornecimento de materiais e serviços para o escoramento, preparo de painéis, 

estruturas de reforço, montagem de forma em madeira branca, nivelamento, limpeza e aplicação de 

desmoldante, em estruturas de fundação em concreto. 

 

Fôrma Plana em chapa de madeira compensada resinada e=12 mm, para fundações  

m² 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

As fôrmas deverão obedecer às indicações do projeto e devem possuir rigidez suficiente para não 

se deformarem quando submetidas a cargas. 

 

As fôrmas deverão ser de madeira compensada, sem deformações, defeitos, irregularidades ou 

pontos frágeis, que possam vir a influir na forma, dimensão ou acabamento das peças de concreto a que 

sirvam de molde. 

 

Revestimentos de chapas de madeira compensada resinada poderão ser adotados, objetivando o 

melhor rendimento das peças a serem utilizadas. 

 

As fôrmas deverão ser constituídas de modo que o concreto acabado tenha as formas e as dimensões 

do projeto, esteja de acordo com alinhamentos e cotas e apresente uma superfície lisa e uniforme. Deverão 

ser projetadas de modo que sua remoção não cause danos ao concreto e que comportem o efeito da vibração 

de adensamento e da carga do concreto. 

 

As dimensões, nivelamento e verticalidade das fôrmas deverão ser verificadas cuidadosamente. 

Deverão ser removidos do interior das fôrmas todos pós de terra, aparas de madeira e outros restos de 

material. Em pilares, nos quais o fundo é de difícil limpeza, deve-se deixar aberturas provisórias para 

facilitar esta operação. 
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As juntas das fôrmas deverão, obrigatoriamente, ser vedadas, para evitar perda da nata de concreto. 

 

Salvo indicação em contrário, todos os cantos externos ou bordas aparentes, das peças a moldar, 

deverão ser chanfrados, por meio de colocação de uma tira de madeira, na forma. Essa tira deverá ter, em 

seção transversal, o formato de um triângulo retângulo, isósceles. 

 

As uniões das tábuas, folhas de compensado, deverão ter juntas de topo e repousar sobre nervurão 

ou presilhas suportadas pelas vigas de contraventamento. 

 

As braçadeiras de aço, para as formas deverão ser construídas e aplicadas de modo a permitir a sua 

retirada sem danificar o concreto. 

 

O prazo para desmoldagem será previsto pela NB-1, da ABNT. 

 

O controle dos serviços de execução das fôrmas, assim como o estabelecimento das tolerâncias a 

serem admitidas, caberão à FISCALIZAÇÃO, objetivando a boa técnica e a perfeição dos serviços. 

 

Antes que o concreto seja lançado, as superfícies das fôrmas serão lubrificadas com desmoldante 

que impeça efetivamente a aderência e não manche as superfícies do concreto. Após a lubrificação, será 

removido o excesso das superfícies. Para permitir a execução da cura especificada e facilitar a rápida 

correção das imperfeições das superfícies, as formas serão cuidadosamente removidas tão logo o concreto 

tenha endurecido e adquirido suficiente resistência, para que a remoção não resulte em trincas, 

desagregação ou quebra das superfícies, ou outros danos para o concreto. 

 

Armação para concreto  Kg 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Compreende o fornecimento de materiais e serviços para execução e colocação de armaduras de aço 

CA 50 e CA 60, em obras de infraestrutura em concreto armado. 

 

Os aços para armaduras destinadas às estruturas de concreto armado obedecerão a NBR-7480, 

observadas as disposições do item 10 da NB-6118. As telas de aço soldadas deverão obedecer a NBR-7481. 

 

A adequada estocagem do aço é fundamental para manutenção de sua qualidade assim, este deverá 

ser colocado em local abrigado das intempéries, sobre estrados a 75 mm, no mínimo, do piso, ou a 0,30 m, 

no mínimo, do terreno natural. O solo subjacente deverá ser firme, com leve declividade e recoberto com 

camada de brita. Recomenda-se cobri-lo com plástico ou lona, protegendo-o da umidade e do ataque de 

agentes agressivos. 

Serão rejeitados os aços que se apresentarem em processo de corrosão e ferrugem, com redução na seção 

efetiva de sua área maior do que 10%. 
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O armazenamento deverá ser feito separadamente para cada bitola, evitando-se colocar no mesmo 

lote, bitolas diferentes. Deverá também ser tomado cuidado para não torcer as barras, evitando-se a 

formação de dobras e o emaranhamento nos feixes recebidos. 

 

A FISCALIZAÇÃO fará uma inspeção, onde deverá ser verificado se a partida está de acordo com 

o pedido e se apresenta homogeneidade geométrica, assim como isenção de defeitos prejudiciais, tais como: 

bolhas, fissuras, esfoliações, corrosão, graxa e lama aderente. 

 

Os aços utilizados deverão apresentar a designação da categoria, da classe do aço e a indicação do 

coeficiente de conformação superficial, especialmente quando este for superior ao valor mínimo exigido 

para a categoria. 

 

A CONTRATADA deverá apresentar certificado expedido pelo fabricante para cada partida do 

material que chegar à obra, devendo a critério da FISCALIZAÇÃO, providenciar às suas expensas, ensaios 

de amostras de acordo com a NBR 7480 para os lotes a serem certificados e para aqueles em que em sua 

inspeção considerar necessária. 

 

Os resultados dos ensaios serão analisados pela FISCALIZAÇÃO, a quem compete aceitar ou 

rejeitar o material, de acordo com a especificação correspondente. 

 

Os materiais rejeitados deverão ser removidos imediatamente do canteiro de obras sem ônus para a 

CONTRATANTE. 

 

Os desenhos de armação e relação de ferros, indicando o tipo, bitola, dimensões e corte e 

dobramentos, serão fornecidos pela FISCALIZAÇÃO em tempo hábil, para que a CONTRATADA possa 

programar seus trabalhos. 

 

 

Corte e dobramento 

 

As barras e telas, antes de serem cortadas, deverão ser endireitadas, sendo que os trabalhos de 

retificação, corte e dobramento deverão ser efetuados com todo o cuidado, para que não sejam prejudicadas 

as características mecânicas do material. 

 

Os dobramentos das barras deverão ser feitos obedecendo-se ao especificado no item 12, Anexo 1 

da NBR-7480, sempre a frio. 

 

As tolerâncias de corte e dobramento ficarão a critério da FISCALIZAÇÃO. 

 

Emenda das barras e teias de aço soldadas. 

 

Deverão ser feitas obedecendo-se rigorosamente aos detalhes dos desenhos do projeto e ao item 

6.3.5 da NBR-6118. 
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A CONTRATADA poderá propor a localização das emendas, quando não indicadas 

especificamente nos desenhos do projeto, assim como substituir emendas de transpasse por emendas 

soldadas ou barras contínuas, desde que com aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

Nas lajes, deverá ser feita a amarração dos ferros em todos os cruzamentos, sendo que a montagem 

deverá estar concluída antes do início da concretagem. 

 

Emendas com soldas. 

 

Os eletrodos empregados na soldagem deverão ser constituídos por metais de características 

adequadas às do metal base das barras. Deverão possuir revestimento básico, para evitar fissurações pela 

absorção de nitrogênio. 

 

Na execução da soldagem, tanto de topo como de lado, deverão ser tomadas as seguintes precauções: 

 

. Evitar aquecimento excessivo, para impedir aparecimento de compostos de têmpera frágil, que 

viriam a diminuir a tenacidade das barras. 

 

. Nas barras de grande diâmetro, a solda deverá ser feita em X, sendo as extremidades das barras 

chanfradas a serra ou com esmeril; 

 

. A soldagem deverá ser feita em etapas sucessivas, não iniciando uma segunda etapa antes que a 

precedente esteja completamente esfriada. 

 

. A soldagem deverá ser feita com arco curto, para evitar a absorção de nitrogênio; 

 

. A soldagem de barras de aço CA-50 A só será executada quando autorizada pela FISCALIZAÇAO. 

. A FISCALIZAÇÃO supervisionará as operações de emendas, com solda, para verificar se estas 

instruções são obedecidas, de acordo com os requisitos estabelecidos no Anexo I da NBR-7480, item 11, e 

NBR-6118. 

 

 

Montagem 

 

Na montagem das armaduras, deverá ser observado o prescrito na NBR-6118. 

 

A armadura deverá ser montada na posição indicada no projeto e de modo a se manterem firmes 

durante o lançamento do concreto, observando-se inalteradas as distâncias das barras entre si e nas faces 

internas das formas. Permite-se, por isso, o uso de arame ou dispositivo de aço (caranguejo etc.), desde que 

não sejam apoiados sobre o concreto magro. 

 

Nunca, porém, será admitido o emprego de aço cujo cobrimento, depois de lançado o concreto, 

tenha uma espessura menor que a prescrita na NBR-6118 ou nessa especificação, prevalecendo a maior. 

 

Na montagem das peças dobradas, a amarração deverá ser feita utilizando-se arame recozido, ou, 

então, pontos de solda, a critério da FISCALIZAÇÃO. 
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Tolerâncias 

 

Localização das barras no sentido da correspondente dimensão "d" dos diferentes elementos 

estruturais, desde que seja respeitado o cobrimento do projeto: 

 

. d< 0,20 m (mais ou menos) 5,0 mm 

 

. 0,20 m = d = 0,60 m (mais ou menos) 10,0 mm 

 

. d> 0,60 m (mais ou menos) 15,0 mm 

 

Localização das barras no sentido de seu comprimento (mais ou menos) 0,05 m. 

 

Espaço entre barras principais de lajes e muros (mais ou menos) 0,05 m. 

 

Eventualmente algumas barras poderão ser deslocadas de sua posição original, a fim de se evitar 

interferências com outros elementos, tais como :conduítes, chumbadores etc. 

 

Se as barras tiverem de ser deslocadas, alterando os espaçamentos do projeto, a nova localização 

deverá ser submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

Substituição de barras. 

 

Só será permitida a substituição das barras indicadas nos desenhos por outras de diâmetro diferente 

com autorização expressa da área de projeto, sendo que, para esse caso, a área de seção das barras, resultante 

da armadura, deverá ser igual ou maior do que a área especificada nos desenhos. 

 

 

Instalação nas formas. 

 

Deverão ser obedecidas todas as especificações contidas nos desenhos com tolerância para 

cobrimento da armadura de +0,05 m. 

Todos os cobrimentos deverão ser rigorosamente respeitados, de acordo com o projeto. 

 

A fim de manter as armaduras afastadas das formas (cobrimento), não deverão ser usados 

espaçadores de metal, sendo, para tal, usadas semi-calotas de argamassa com traço 1:2 (cimento: areia em 

volume), mantendo-se relação água/cimento máxima de 0,52 l/kg, com raio igual ao cobrimento 

especificado, as quais deverão dispor de arames para fixação às armaduras. 

 

Os espaçadores deverão ter, ainda, uma resistência igual ou superior à do concreto das peças às 

quais serão incorporados. 

 

Serão dispostos de maneira a apresentar, teoricamente um contato pontual com a forma. 
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Poderão também, alternativamente, ser usadas pastilhas de forma piramidal, desde que mantidos as 

dimensões do cobrimento e o contato pontual; com a forma. Blocos de madeira, argamassa ou de concreto 

não serão admitidos como espaçadores, por não manterem contato pontual com a forma. 

 

Para travamento das formas, será permitido o uso de parafusos, tirantes de aço passantes ou de 

núcleo perdido, desde que estes recebam tratamento posterior, conforme metodologia descrita nesta 

Especificação. 

 

Não será permitido o uso de tensores de forma passantes pelo interior de tubos plásticos em 

estruturas hidráulicas e estruturas enterradas. 

 

A utilização de tensores do tipo núcleo perdido deverá seguir orientação da FISCALIZAÇÃO. 

 

Limpeza das armaduras. 

 

As armaduras, antes do início da concretagem, deverão estar livres de contaminações, tais como 

incrustações de argamassa, salpicos de óleo ou tintas, escamas de laminação ou de ferrugem, terra ou 

qualquer outro material que, aderido às suas superfícies, reduza ou destrua os efeitos de aderência entre o 

aço e o concreto. 

 

A FISCALIZAÇÃO deverá inspecionar e aprovar a armadura em cada elemento estrutural depois 

que estas tenham sido colocadas, para que se inicie a montagem das formas. 

 

As armaduras instaladas em desacordo com esta regulamentação serão rejeitadas pela 

FISCALIZAÇÃO e removidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

Concreto simples (consumo mínimo de 150 Kg de cimento por m³) preparo em 

betoneira 

m³ 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Preparo em betoneira, de concreto simples, incluindo a utilização do equipamento necessário. 

Aplica-se, conforme o consumo de cimento, para efeito de remuneração, o preço correspondente. 

Concreto Estrutural preparado em betoneira (Fck = 13,5 – 15 – 18 e 20 Mpa) m³ 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Preparo em betoneira, de concreto estrutural, incluindo todo o equipamento necessário. 

Aplica-se, conforme a resistência do concreto, para efeito de remuneração, o preço correspondente. 
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Lançamento ou bombeamento e adensamento de concreto, a uma altura ou 

profundidade de até 1,50 m ou acima de 1,50 m. 

m³ 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Lançamento ou bombeamento e adensamento com vibradores de imersão, incluindo o transporte vertical, 

desempeno, cura e preparo das juntas de concretagem. 

Aplica-se, conforme a altura ou profundidade de lançamento, para efeito de remuneração, o preço 

correspondente. 

Desforma em altura ou profundidade de até 1,50 m ou acima de 1,50 m. m² 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Retirada de escoramentos (exceto cimbramentos), desmontagem das formas, remoção das madeiras 

do local e armazenamento para posterior uso, ou carga diretamente em caminhão. 

Aplica-se, conforme a altura ou profundidade sejam maiores ou menores que 1,50m, para efeito de 

remuneração, o preço correspondente. 

 

Fôrma plana em tábua de madeira branca, para estruturas de concreto m² 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

As formas deverão obedecer às indicações do projeto e devem possuir rigidez suficiente para não 

se deformarem quando submetidas a cargas. 

 

As formas deverão ser de madeira branca ou de 2ª categoria, sem deformações, defeitos, 

irregularidades ou pontos frágeis, que possam vir a influir na forma, dimensão ou acabamento das peças de 

concreto a que sirvam de molde. 

 

As fôrmas deverão ser constituídas de modo que o concreto acabado tenha as formas e as dimensões 

do projeto, esteja de acordo com alinhamentos e cotas e apresente uma superfície lisa e uniforme. Deverão 

ser projetadas de modo que sua remoção não cause danos ao concreto e que comportem o efeito da vibração 

de adensamento e da carga do concreto. 

 

As dimensões, nivelamento e verticalidade das fôrmas deverão ser verificadas cuidadosamente. 

Deverão ser removidas do interior das formas todo pó de terra, aparas de madeira e outros restos de material. 
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Em pilares, nos quais o fundo é de difícil limpeza, deve-se deixar aberturas provisórias para facilitar esta 

operação. 

 

As juntas das formas deverão, obrigatoriamente, ser vedadas, para evitar perda da nata de concreto. 

 

Salvo indicação em contrário, todos os cantos externos ou bordas aparentes, das peças a moldar, 

deverão ser chanfrados, por meio de colocação de uma tira de madeira, na forma. Essa tira deverá ter, em 

seção transversal, o formato de um triângulo retângulo, isósceles. As uniões das tábuas, deverão ter juntas 

de topo e repousar sobre nervurão ou presilhas suportadas pelas vigas de contraventamento. 

 

As braçadeiras de aço, para as formas deverão ser construídas e aplicadas de modo a permitir a sua 

retirada sem danificar o concreto. 

 

O prazo para desmoldagem será previsto pela NB-1, da ABNT. 

 

O controle dos serviços de execução das formas, assim como o estabelecimento das tolerâncias a 

serem admitidas caberá à FISCALIZAÇÃO, objetivando a boa técnica e a perfeição dos serviços. 

 

Antes que o concreto seja lançado, as superfícies das formas serão lubrificadas com desmoldante 

ou com um tipo de óleo que impeça efetivamente a aderência e não manche as superfícies do concreto. 

Após a lubrificação, será removido o excesso de óleo das superfícies. Para permitir a execução da cura 

especificada e facilitar a rápida correção das imperfeições das superfícies, as formas serão cuidadosamente 

removidas tão logo o concreto tenha endurecido e adquirido suficiente resistência, para que a remoção não 

resulte em trincas, desagregação ou quebra das superfícies, ou outros danos para o concreto. 

 

A adoção do tipo de forma será definida de comum acordo com a Fiscalização. A princípio, todas 

as formas de concreto não aparente, deverão ser executadas com madeira de 2a categoria. No concreto 

aparente o uso de madeira compensada será obrigatório. 

 

 

Armação para concreto Kg 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Compreende o fornecimento de materiais e serviços para execução e colocação de armaduras de aço 

CA 50 e CA 60, em obras de superestrutura em concreto armado. 

 

Os aços para armaduras destinadas às estruturas de concreto armado obedecerão a NBR-7480, 

observadas as disposições do item 10 da NB-6118. As telas de aço soldadas deverão obedecer a NBR-7481. 

 

A adequada estocagem do aço é fundamental para manutenção de sua qualidade assim, este deverá 

ser colocado em local abrigado das intempéries, sobre estrados a 75 mm, no mínimo, do piso, ou a 0,30 m, 

no mínimo, do terreno natural. O solo subjacente deverá ser firme, com leve declividade e recoberto com 

camada de brita. Recomenda-se cobri-lo com plástico ou lona, protegendo-o da umidade e do ataque de 

agentes agressivos. 
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Serão rejeitados os aços que se apresentarem em processo de corrosão e ferrugem, com redução na seção 

efetiva de sua área maior do que 10%. 

 

O armazenamento deverá ser feito separadamente para cada bitola, evitando-se colocar no mesmo 

lote bitolas diferentes. Deverá também ser tomado cuidado para não torcer as barras, evitando-se a formação 

de dobras e o emaranhamento nos feixes recebidos. 

 

A FISCALIZAÇÃO fará uma inspeção, onde deverá ser verificado se a partida está de acordo com 

o pedido e se apresenta homogeneidade geométrica, assim como isenção de defeitos prejudiciais, tais como: 

bolhas, fissuras, esfoliações, corrosão, graxa e lama aderente. 

 

Os aços utilizados deverão apresentar a designação da categoria, da classe do aço e a indicação do 

coeficiente de conformação superficial, especialmente quando este for superior ao valor mínimo exigido 

para a categoria. 

 

A CONTRATADA deverá apresentar certificado expedido pelo fabricante para cada partida do 

material que chegar à obra, devendo a critério da FISCALIZAÇÃO, providenciar às suas expensas, ensaios 

de amostras de acordo com a NBR 7480 para os lotes a serem certificados e para aqueles em que em sua 

inspeção considerar necessária. 

 

Os resultados dos ensaios serão analisados pela FISCALIZAÇÃO, a quem compete aceitar ou 

rejeitar o material, de acordo com a especificação correspondente. 

 

Os materiais rejeitados deverão ser removidos imediatamente do canteiro de obras sem ônus para a 

CONTRATANTE. 

Os desenhos de armação e relação de ferros, indicando o tipo, bitola, dimensões e corte e dobramentos, 

serão fornecidos pela FISCALIZAÇÃO em tempo hábil, para que a CONTRATADA possa programar seus 

trabalhos. 

 

Corte e dobramento 

 

As barras e telas, antes de serem cortadas, deverão ser endireitadas, sendo que os trabalhos de 

retificação, corte e dobramento deverão ser efetuados com todo o cuidado, para que não sejam prejudicadas 

as características mecânicas do material. 

 

Os dobramentos das barras deverão ser feitos obedecendo-se ao especificado no item 12, Anexo 1 

da NBR-7480, sempre a frio. 

 

As tolerâncias de corte e dobramento ficarão a critério da FISCALIZAÇÃO. 

 

 

Emenda das barras e teias de aço soldadas. 

 

Deverão ser feitas obedecendo-se rigorosamente aos detalhes dos desenhos do projeto e ao item 

6.3.5 da NBR-6118. 
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A CONTRATADA poderá propor a localização das emendas, quando não indicadas 

especificamente nos desenhos do projeto, assim como substituir emendas de transpasse por emendas 

soldadas ou barras contínuas, desde que com aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

Nas lajes, deverá ser feita a amarração dos ferros em todos os cruzamentos, sendo que a montagem 

deverá estar concluída antes do início da concretagem. 

 

Emendas com soldas. 

 

Os eletrodos empregados na soldagem deverão ser constituídos por metais de características 

adequadas às do metal base das barras. Deverão possuir revestimento básico, para evitar fissurações pela 

absorção de nitrogênio. 

 

Na execução da soldagem, tanto de topo como de lado, deverão ser tomadas as seguintes precauções 

: 

. evitar aquecimento excessivo, para impedir aparecimento de compostos de têmpera frágil, que 

viriam a diminuir a tenacidade das barras. 

 

. nas barras de grande diâmetro, a solda deverá ser feita em X, sendo as extremidades das barras 

chanfradas a serra ou com esmeril; 

 

. a soldagem deverá ser feita em etapas sucessivas, não iniciando uma segunda etapa antes que a 

precedente esteja completamente esfriada. 

 

. a soldagem deverá ser feita com arco curto, para evitar a absorção de nitrogênio; 

 

. a soldagem de barras de aço CA-50 A só será executada quando autorizada pela FISCALIZAÇAO. 

. a FISCALIZAÇÃO supervisionará as operações de emendas, com solda, para verificar se estas 

instruções são obedecidas, de acordo com os requisitos estabelecidos no Anexo I da NBR-7480, item 11, e 

NBR-6118. 

 

Montagem 

 

Na montagem das armaduras, deverá ser observado o prescrito na NBR-6118. 

 

A armadura deverá ser montada na posição indicada no projeto e de modo a se manterem firmes 

durante o lançamento do concreto, observando-se inalteradas as distâncias das barras entre si e nas faces 

internas das formas. Permite-se, por isso, o uso de arame ou dispositivo de aço (caranguejo etc.), desde que 

não sejam apoiados sobre o concreto magro. 

 

Nunca, porém, será admitido o emprego de aço cujo cobrimento, depois de lançado o concreto, 

tenha uma espessura menor que a prescrita na NBR-6118 ou nessa especificação, prevalecendo a maior. 

 

Na montagem das peças dobradas, a amarração deverá ser feita utilizando-se arame recozido, ou, 

então, pontos de solda, a critério da FISCALIZAÇÃO. 
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Tolerâncias 

 

Localização das barras no sentido da correspondente dimensão "d" dos diferentes elementos 

estruturais, desde que seja respeitado o cobrimento do projeto: 

 

. d< 0,20 m (mais ou menos) 5,0 mm 

 

. 0,20 m = d = 0,60 m (mais ou menos) 10,0 mm 

 

. d> 0,60 m  (mais ou menos) 15,0 mm 

 

Localização das barras no sentido de seu comprimento (mais ou menos) 0,05 m. 

 

Espaço entre barras principais de lajes e muros (mais ou menos) 0,05 m. 

 

Eventualmente algumas barras poderão ser deslocadas de sua posição original, a fim de se evitar 

interferências com outros elementos, tais como: conduítes, chumbadores etc. 

 

Se as barras tiverem de ser deslocadas, alterando os espaçamentos do projeto, a nova localização 

deverá ser submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

Substituição de barras. 

 

Só será permitida a substituição das barras indicadas nos desenhos por outras de diâmetro diferente 

com autorização expressa da área de projeto, sendo que, para esse caso, a área de seção das barras, resultante 

da armadura, deverá ser igual ou maior do que a área especificada nos desenhos. 

 

Instalação nas formas. 

 

Deverão ser obedecidas todas as especificações contidas nos desenhos com tolerância para 

cobrimento da armadura de +0,05 m. 

 

Todos os cobrimentos deverão ser rigorosamente respeitados, de acordo com o projeto. 

 

A fim de manter as armaduras afastadas das formas (cobrimento), não deverão ser usados 

espaçadores de metal, sendo, para tal, usadas semi-calotas de argamassa com traço 1:2 (cimento: areia em 

volume), mantendo-se relação água/cimento máxima de 0,52 l/kg, com raio igual ao cobrimento 

especificado, as quais deverão dispor de arames para fixação às armaduras. 

 

Os espaçadores deverão ter, ainda, uma resistência igual ou superior à do concreto das peças às 

quais serão incorporados. 

 

Serão dispostos de maneira a apresentar, teoricamente um contato pontual com a forma. 
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Poderão também, alternativamente, ser usadas pastilhas de forma piramidal, desde que mantidos as 

dimensões do cobrimento e o contato pontual; com a forma. Blocos de madeira, argamassa ou de concreto 

não serão admitidos como espaçadores, por não manterem contato pontual com a forma. 

 

Para travamento das formas, será permitido o uso de parafusos, tirantes de aço passantes ou de 

núcleo perdido, desde que estes recebam tratamento posterior, conforme metodologia descrita nesta 

Especificação. 

 

Não será permitido o uso de tensores de forma passantes pelo interior de tubos plásticos em 

estruturas hidráulicas e estruturas enterradas. 

 

A utilização de tensores do tipo núcleo perdido deverá seguir orientação da FISCALIZAÇÃO. 

 

 

Limpeza das armaduras. 

 

As armaduras, antes do início da concretagem, deverão estar livres de contaminações, tais como 

incrustações de argamassa, salpicos de óleo ou tintas, escamas de laminação ou de ferrugem, terra ou 

qualquer outro material que, aderido às suas superfícies, reduza ou destrua os efeitos de aderência entre o 

aço e o concreto. 

 

A FISCALIZAÇÃO deverá inspecionar e aprovar a armadura em cada elemento estrutural depois 

que estas tenham sido colocadas, para que se inicie a montagem das formas. 

 

As armaduras instaladas em desacordo com esta regulamentação serão rejeitadas pela 

FISCALIZAÇÃO e removidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

 

ADENSAMENTO DO CONCRETO 

 

Todo o concreto lançado nas formas deverá ser adensado por meio de vibração. O número e tipo de 

vibrações, bem como sua localização, serão determinados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

O concreto lançado nas formas em camadas horizontais, nunca superiores a 3/4 do comprimento da 

agulha dos vibradores, sendo logo em seguida submetido à ação destes. 

 

A vibração deverá ser feita com aparelhos de agulha de imersão, com frequência de 5.000 a 7.000 

rpm, tomando-se o cuidado de não prejudicar as formas nem deslocar as armaduras nelas existentes. 

 

A distância de imersão da agulha, entre um ponto e o sucessivo, não deverá ser maior do que 1,5 

vez o raio de ação da agulha empregada; a duração de cada vibração deverá ser suficiente para remoção do 

ar incorporado e a eliminação de vazios, findo esse tempo, a agulha deverá ser retirada lentamente, para 

evitar a formação de vazios ou de bolsas de ar. De modo algum a agulha do vibrador deverá ser usada para 

empurrar ou deslocar o concreto nas formas. 
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A agulha do vibrador deverá sempre, ser operada na posição vertical, devendo ser evitado o seu 

contato com a armadura e a introdução junto às formas. 

 

O adensamento do concreto dos fustes de tubulões deverá ser executado, cuidadosamente, por 

vibração. Nas bases será utilizado o concreto auto-adensável. 

 

CURA DO CONCRETO 

 

As superfícies de concreto serão protegidas contra as condições atmosféricas causadoras de secagem 

prematura, de forma a se evitar a perda de água do material aplicado. 

 

A cura do concreto deverá ser cuidadosa, e a aspersão de água deverá prolongar-se por sete dias. 

Nas superfícies das lajes deverá ser previsto o represamento de uma delgada lâmina d'água, assim que se 

verifique o início de pega do concreto. 

 

O período de cura, seus métodos e tempos de duração, especificados a seguir, deverão ser 

previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

 

Cura pela água 

 

O concreto, depois de lançado, deverá ser conservado úmido por um período de tempo nunca inferior a 

sete dias. A cura pela água poderá ser executada por irrigação, lençol de água, camada de areia úmida ou 

panos de saco, molhados e espalhados em toda a superfície. A cura deverá ser do tipo da empregada na 

concretagem. O período de cura deverá ser aumentado em até 50% quando: 

 

 A menor dimensão da seção da viga ou da laje for maior que 75 cm; 

 A temperatura ambiente for muito alta, ou o clima muito seco; 

 Houver contato com líquidos ou solos agressivos; 

 

 

Cura por pigmentação ou por membranas 

 

A cura por pigmentação ou por membranas somente poderá ser executada com aprovação da 

FISCALIZAÇÃO e quando for absolutamente necessário reduzir o tempo de cura normal. A 

FISCALIZAÇÃO determinará os métodos e os materiais a serem empregados. 

 

Os produtos de cura são substâncias pulverizadas sobre o concreto logo após o seu lançamento, para 

obturar os capilares da superfície e impedir a evaporação da água de amassamento nos primeiros dias. 

 

Cura a vapor 

 

O método de cura a vapor poderá ser utilizado quando for necessária a redução do tempo de cura e 

desforma. Deverá ser autorizado pela FISCALIZAÇÃO. 
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A cura a vapor só será iniciada depois de transcorrido o tempo de início de pega do concreto. 

 

Empregando-se cimento de alta resistência inicial, o período de cura poderá ser reduzido, ao critério 

da FISCALIZAÇÃO. 

 

 

PREPARO DE JUNTAS PARA RETOMADA DE CONCRETAGEM 

 

As juntas de concretagem deverão ser feitas nos locais assinalados no projeto ou indicados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

Todas as juntas deverão ser tratadas antes da retomada da concretagem. O tratamento deverá ser 

executado conforme as especificações a seguir: 

 

 "Apicoamento Manual" removendo toda a camada superficial da nata de cimento. 

 

Este processo só poderá ser executado após trinta e seis horas, no mínimo, do término da concretagem. 

 

 "Corte Verde" : processo que consiste na aplicação de um jato de água e ar sob pressão na superfície do 

concreto, assim que se constatem o início de pega e o endurecimento superficial do concreto. 

 

Caso o resultado deste não se mostre eficiente, deverá ser executado o apicoamento manual conforme 

o item anterior. 

 

OBS : Em ambos os processos, o aspecto final do substrato de concreto deverá estar com a nata de 

cimento removida e os agregados firmes e aparentes em 30% (trinta por cento) da sua extensão, em 

profundidade. 

 

As bordas da face de todas as juntas expostas deverão ser cuidadosamente acabadas, em alinhamento e 

“grade”. 

 

Quando o lançamento do concreto for interrompido por razões de emergência, as juntas de construção 

deverão ser localizadas conforme determinação da FISCALIZAÇÃO. Deverão ser tomadas providências 

para proporcionar interligação com a camada seguinte, abrindo as formas, quando necessário, e procedendo 

ao tratamento indicado a seguir : 

 Remoção da camada superficial na junta do concreto paralisado (mínimo de 5,0 cm). Em superfícies 

planas, deixar o concreto apicoado a 90º, removendo assim, o volume de concreto com excesso de ar 

incorporado e com vibração deficiente. 

 

O aspecto final de superfície deverá ser idêntico ao especificado no tratamento do item anterior. 

 

A sequência de concretagem só será executada após a aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 

Ao se lançar concreto novo sobre concreto já endurecido da etapa anterior, deverão ser observados: 
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 Intervalo de tempo não inferior a setenta e duas horas; 

 A superfície da junta deverá estar tratada conforme a metodologia aqui explicada; 

 O substrato da junta, as armaduras e as formas deverão ser lavadas com jato de água limpa sob 

pressão; 

 O substrato de concreto deverá estar saturado, condição que deverá ser mantida durante todo o 

período da concretagem. 

 Não poderá haver água empoçada na superfície da junta por ocasião da concretagem; 

 O lançamento do concreto deverá ser executado de modo contínuo, de junta a junta. 

 É proibida a aplicação de argamassa ou qualquer outro material ou produto na junta precedendo a 

concretagem. 

 

 

 

 

 

ACABAMENTO SUPERFICIAL 

 

O acabamento do concreto fresco deverá ser feito com réguas de madeira apoiadas nas guias-mestra 

e em seguida provido um acabamento final com desempenadeira de madeira. 

 

Todas as superfícies de concreto deverão ter acabamento liso, limpo e uniforme e apresentar a 

mesma cor e textura das superfícies adjacentes. Concreto poroso e defeituoso deverá ser retirado e refeito, 

em conformidade com as determinações da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

Nenhum serviço de reparo deverá ser levado a cabo sem que a superfície aparente da concretagem 

tenha sido anteriormente inspecionada pela FISCALIZAÇÃO. Todos os reparos deverão ser efetivados no 

prazo estabelecido pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Fica proibida a execução de argamassa ou de qualquer outro tipo de revestimento em estruturas 

concebidas em concreto aparente sobretudo em estruturas hidráulicas. 

 

Montagem Rede de Água Fria /Tubos e Conexões 

 

 

Fornecimento e assentamento de tubos de ferro fundido, inclusive peças, 

conexões, aparelhos, testes, desinfecções e interligações com a rede existente, 

para água potável (diversos diâmetros) 

m 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

A CONTRATADA deverá seguir rigorosamente as disposições contidas nesta especificação. 
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Os tubos e as respectivas peças, conexões e acessórios para a tubulação de Ferro Fundido deverão 

ser instalados e montados conforme indicação nos desenhos de projeto. As juntas de tubulação, conforme 

indicação no projeto, deverão ser flangeadas ou juntas elásticas, onde a estanqueidade é obtida pela 

compressão do anel de borracha entre a ponta de um tubo e a bolsa de outro. 

 

Os tubos, peças e conexões deverão ser fornecidos pela CONTRATADA e transportados, 

manuseados e armazenados de acordo com as normas específicas para ferro fundido e com as 

recomendações dos fabricantes. 

 

Antes de ser assentado o tubo, peça ou conexão deverá ser limpo e examinado, não podendo ser 

assentado aquele que apresentar trincas visíveis, quebras ou outros defeitos, contrariando as especificações 

e normas da ABNT. 

 

O assentamento da tubulação deverá ser feito de jusante para montante, obedecendo o alinhamento 

e as cotas definidas em projeto. 

 

A cota do fundo da vala deverá ser determinada considerando-se a cota de assentamento da 

tubulação e a base necessária em função do solo encontrado. 

 

A tubulação deverá ser assentada de forma que a bolsa fique sempre voltada para montante, exceto 

nas linhas de recalque onde são aceitáveis quaisquer dos dois sentidos. 

 

O nivelamento das linhas de tubos deverá ser feito por meio de gabarito (fio fortemente estirado), 

cruzeta ou outro método, somente se aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Devem, no entanto, ser observadas 

as distâncias máximas de 10,00 m, para o emprego de gabarito e de 30,00 m, para o emprego de cruzeta. 

 

O assentamento dos tubos deverá obedecer rigorosamente as "grades" de projeto e as dimensões 

indicadas. 

 

Antes do início do reaterro da vala, a CONTRATADA entregará à FISCALIZAÇÃO o Cadastro 

completo das peças instaladas e caixas de registro para a elaboração do "As Built" pela FISCALIZAÇÃO. 

Este Cadastro será objeto de detalhamento posterior, de acordo com as características específicas dos 

serviços. 

 

A CONTRATADA é o único responsável perante a FISCALIZAÇÃO pelo correto funcionamento 

dos materiais. A CONTRATADA deverá confirmar com a FISCALIZAÇÃO a data e duração previstas 

para a execução dos testes, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, devendo as datas definitivas ser 

marcadas de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. Em caso de adiamento da data marcada, a 

CONTRATADA deverá avisar a FISCALIZAÇÃO com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 

 

Todos os testes serão executados em presença da FISCALIZAÇÃO. 

 

A CONTRATADA deverá agir de modo que todos os equipamentos, mão-de-obra e instrumentos 

para a execução dos testes, estejam à disposição da FISCALIZAÇÃO na data marcada para os mesmos. 
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No caso de não aprovação de tubos, peças e conexões na realização dos testes, ou os testes não se 

realizarem dentro da duração prevista, será marcada nova data para testes das unidades rejeitadas ou que 

não foram testadas no prazo previsto pela CONTRATADA. 

 

A CONTRATADA deverá levantar todas as pendências para a execução dos serviços de montagem, 

tais como, pendências de projetos e apresentá-los à FISCALIZAÇÃO pelo menos 30 (trinta) dias antes do 

início das montagens. 

 

As montagens deverão ser executadas por pessoal qualificado, com equipamentos, ferramentas e 

métodos adequados à perfeita qualidade dos serviços, às condições de segurança requeridas e aos prazos 

estabelecidos. 

 

A CONTRATADA deverá levantar todas as pendências para a execução dos serviços de montagem, 

tais como, pendências de projetos e apresentá-las à FISCALIZAÇÃO pelo menos 30 (trinta) dias antes do 

início das montagens. 

 

A CONTRATADA arcará com todos os ônus dos serviços necessários aos reparos e defeitos de 

montagens revelados nos testes. Os ônus aqui mencionados incluem além dos reparos das montagens 

defeituosas, a reposição dos materiais danificados, as demolições e reconstruções necessárias, novos testes 

e indenizações de danos de quaisquer naturezas devidos a essas ocorrências. 

 

À critério da FISCALIZAÇÃO, todos os componentes montados serão submetidos a testes 

hidrostáticos. 

 

Os testes deverão ser programados em todos os seus aspectos e implicações, não se admitindo 

paralisação ou alteração do ritmo das obras para sua realização. A pressão de teste não será inferior a 1,5 

vezes a pressão de serviço a que estará submetido o trecho testado quando em operação, e em qualquer caso 

não inferior a 6 kg/cm². A duração de cada teste será 6 (seis) horas contínuas, a contar do instante em que 

for atingida a pressão de teste. Caso os testes revelem alguma imperfeição no trecho testado, após as devidas 

correções, novos testes serão realizados até a obtenção de resultados aceitáveis para os mesmos. 

 

Todos os componentes das linhas, após os testes de montagens, deverão ser submetidos a limpeza 

e desinfecção. A desinfecção poderá ser procedida em conjunto com o teste hidráulico. 

 

O transporte do almoxarifado ou do local de estocagem até o local das obras, carga e descarga das 

peças, conexões e acessórios será feito pela CONTRATADA, com meios, equipamentos e processos que 

possam garantir a indeformabilidade dos diversos elementos e menor obstáculo para o trânsito. 

 

 

Fornecimento e assentamento de tubos de PVC, PVC DEFoFo inclusive peças, 

conexões, aparelhos, testes, desinfecções e interligações com a rede existente, para 

água potável (diversos diâmetros) 

m 

 

ESPECIFICAÇÃO 
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A CONTRATADA deverá seguir rigorosamente as disposições contidas nesta especificação. 

 

Os tubos não deverão apresentar fraturas nem deformações, em alinhamento, de mais de 0,3 cm 

num comprimento de 30 cm. 

 

Os tubos estarão sujeitos à inspeção pela Fiscalização, nos depósitos ou nos locais onde serão 

aplicados. O objetivo da inspeção será rejeitar os tubos que, independentemente dos ensaios físicos aqui 

especificados, não atenderem às exigências desta especificação. 

 

Os tubos e as respectivas peças, conexões e acessórios para a tubulação de PVC rígido deverão ser 

instalados e montados conforme indicação nos desenhos de projeto e as recomendações do fabricante. 

 

As juntas de tubulação, conforme indicação no projeto, deverão ser com juntas elásticas, onde a 

estanqueidade é obtida pela compressão do anel de borracha entre a ponta de um tubo e a bolsa de outro. 

 

A CONTRATADA é a única responsável perante a FISCALIZAÇÃO pelo correto assentamento 

dos materiais. 

 

A tubulação deverá ser assentada de forma que a bolsa fique sempre voltada para montante, exceto 

nas linhas de recalque onde são aceitáveis quaisquer dos dois sentidos. 

 

O nivelamento das linhas de tubos poderá ser feito por meio de gabarito (fio fortemente estirado), 

cruzeta ou outro método, somente se aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Devem, no entanto, ser observadas 

as distâncias máximas de 10,00 m, para o emprego de gabarito e de 30,00 m, para o emprego de cruzeta. 

 

O assentamento dos tubos deverá obedecer rigorosamente as "grades" de projeto e as dimensões 

indicadas. 

 

As montagens deverão ser executadas por pessoal qualificado, com equipamentos, ferragens e 

métodos adequados à perfeita qualidade dos serviços, às condições de segurança requeridas e aos prazos 

estabelecidos. 

 

Antes do início do reaterro da vala, a CONTRATADA entregará à FISCALIZAÇAO o Cadastro 

(em modelo previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO) completo das peças instaladas e caixas de 

registro para a elaboração do "As Built". Este Cadastro será objeto de detalhamento posterior, de acordo 

com as características específicas dos serviços. 

 

A CONTRATADA deverá confirmar com a FISCALIZAÇÃO a data e duração previstas para a 

execução dos testes, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, devendo as datas definitivas ser marcadas 

de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. Em caso de adiamento da data marcada, a CONTRATADA 

deverá avisar à FISCALIZAÇÃO com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 

 

Todos os testes serão executados em presença da FISCALIZAÇÃO. 

 

A CONTRATADA deverá agir de modo que todos os equipamentos, mão-de-obra e instrumentos 

para a execução dos testes, estejam à disposição da FISCALIZAÇÃO na data marcada para os mesmos. 
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No caso de não aprovação de tubos, peças e conexões na realização dos testes ou os testes não se 

realizarem dentro da duração prevista, será marcada nova data para testes das unidades rejeitadas ou que 

não foram testadas no prazo previsto pela CONTRATADA. 

 

Os tubos, peças e o tipo de junta deverão sofrer ensaios hidrostáticos, conforme a classe do tubo. 

 

Serão emitidos certificados e relatórios destes testes a serem aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

A CONTRATADA arcará com todos os ônus dos serviços necessários aos reparos e defeitos de 

montagem revelados nos testes. Os ônus aqui mencionados incluem além dos reparos das montagens 

defeituosas, a reposição dos materiais, novos testes e indenizações de danos de qualquer natureza devidos 

a essas ocorrências. 

 

À critério da FISCALIZAÇÃO, todos os componentes montados serão submetidos a testes 

hidrostáticos. Os testes deverão ser programados em todos seus aspectos e implicações, não se admitindo 

paralisação ou alteração do ritmo das obras para sua realização. A pressão de teste não será inferior a 1,5 

vezes a pressão de serviço a que estará submetido o trecho testado quando em operação, e em qualquer caso 

não inferior a 6 kg/cm². A duração de cada teste será 6(seis) horas contínuas, a contar do instante em que 

for atingida a pressão de teste. Caso os testes revelem alguma imperfeição no trecho testado, após as devidas 

correções, novos testes serão realizados até a obtenção de resultados aceitáveis para os mesmos. 

 

Todos os componentes das linhas, após os testes de montagens, deverão ser submetidos à limpeza 

e desinfecção. 

 

A desinfecção poderá ser procedida em conjunto com o teste hidráulico. 

 

PROTEÇÃO 

 

Quando da abertura de valas, quer sejam em ruas, acessos ou calçadas, previamente deverá ser 

executada a montagem de cercas de proteção. 

 

As cercas fixas deverão ser utilizadas quando as cavas tiverem profundidade superior a 1.0 m e o 

seu reaterro não seja imediato, quando vise proteger obras e transeuntes expostos ao tráfego de veículos e 

quando as obras tiverem prazo previsto superior a 30 dias. 

 

As cercas, quando instaladas ao lado das vias de tráfego, deverão possuir sinalização luminosa de 

advertência. Essa sinalização deverá ser feita através de lanternas tipo "semáforos". 

 

A distância entre dois sinalizadores contínuos não deve ultrapassar dez metros, e a ligação elétrica 

deverá ser em paralelo. 

 

A CONTRATADA deverá prever serviços de apoio tais como serviços topográficos e esgotamento 

de águas com bombas, necessários à execução das obras, sendo porem medidos em itens específicos. 
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No caso de utilização de conexões de ferro fundido ou aço, nas tubulações em PVC DEFOFO, 

estas deverão estar incluídas no preço unitário. 

 

Para o caso de escavação de valas para assentamento de Redes de Água e Adutoras, a 

CONTRATADA terá que adotar obrigatoriamente, as dimensões para Larguras e Profundidades das valas, 

constantes no Quadro abaixo : 

REDES DE ÁGUA E ADUTORAS: 

Diâmetro da 

Tubulação (mm) 

Largura 

Máxima (m) 

Profundidade 

Máxima (m) 

Profundidade 

Mínima (m) 

50 a 75 0,40 0,60 0,50 

100 150 0,60 0,80 0,50 

 

OBS.: Para as ligações prediais deverá ser considerada a profundidade média entre a cota do tubo 

da rede e a do cavalete. A largura máxima será 0,30m. 

Nas redes de água e adutoras, serão eliminados os serviços de execução de “berço de areia” para o 

assentamento dos tubos. 

As profundidades mínimas referem-se à distância entre a geratriz superior da tubulação e o nível do 

terreno.  

 

Poços Tubulares Profundos  

Perfuração e instalação de poços tubulares para captação de água subterrânea várias 

 

Condições Gerais de Execução dos Serviços – Objetivo e Abrangência 

A construção dos poços tubulares previstos para os sistemas de água contemplados no Projeto, 

deverá corresponder à atividade inicial das obras, observado que a liberação para execução de todos os 

demais serviços e aquisições estará condicionada à conclusão da perfuração, testes dos poços, apresentação 

dos Relatórios e aprovação da FISCALIZAÇÃO, a partir do que será feita a consolidação final de cada um 

dos projetos. 
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ESPECIFICAÇÃO DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES, PARA 

CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA: 

Objetiva estabelecer diretrizes de ordem técnica, para orientar a execução dos serviços de perfuração 

e instalação de poços tubulares em rochas sedimentares e cristalinas, destinados à implantação de sistemas 

de abastecimento em localidades do Estado do Pará. 

 

Condições Gerais de Execução dos Serviços 

 

Normas Técnicas e Disposições Particulares 

 

Para execução das obras, a CONTRATADA observará a todo instante as normas vigentes da ABNT 

e especialmente as disposições particulares estabelecidas no presente Termo de Referência, além das 

instruções que venha a receber da FISCALIZAÇÃO em cada caso específico. 

A CONTRATADA será responsável pelos danos ou defeitos construtivos que venham a ocorrer no 

poço, devido a qualquer negligência ou operação deficiente de sua parte, devendo reparar às suas custas, os 

prejuízos ocasionados em tais circunstancias. 

 

Pessoal 

A CONTRATADA deverá empregar operários devidamente treinados e habilitados para realização 

dos trabalhos contratados, os quais serão supervisionados direta e permanentemente por técnico de 

comprovada experiência. 

Serviços de Perfuração 

A perfuração dos poços em rochas sedimentares será realizada pelo método rotativo com circulação 

direta do fluído de perfuração. Nas rochas cristalinas, os poços deverão ser perfurados com sondas 

rotopneumáticas ao longo da rocha alterada e ao longo da rocha sã. Os equipamentos de perfuração 

propostos deverão ter capacidade suficiente para alcançar, nos diâmetros estipulados, as profundidades 

previstas nas Planilhas de Quantidades anexas a esta Especificação. 

Se por algum motivo a CONTRATADA não conseguir atingir as profundidades estabelecidas, 

depois de iniciado o poço, estará obrigada a fazer outro ao lado, com a profundidade exigida, sem nenhuma 

compensação econômica relativa à execução do poço impugnado. Considerar-se-á o poço concluído se 
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forem alcançadas, nos diâmetros indicados, as profundidades estabelecidas no item 2.2, colocados os 

revestimentos e filtros nas profundidades previamente definidas, realizadas as cimentações previstas e 

efetivada a colocação de pré-filtro no intervalo indicado, ressaltados os critérios de aceitação da obra 

estabelecidos no item 2.3.11 desta Especificação. 

Fornecimentos por parte da Empreiteira 

A CONTRATADA deverá fornecer toda a mão de obra, materiais, transporte, equipamentos e 

acessórios que de maneira especifica, sejam necessários para a construção completa e satisfatória dos poços, 

assim como para as operações de desenvolvimento e testes de bombeamento programados, além de 

quaisquer outras atividades inerentes à execução dos serviços contratados. Está previsto também o 

fornecimento dos serviços, equipamentos e materiais conforme definido no item 2.3.12. 

 

 

Transferências de Trabalho 

A CONTRATADA somente poderá transferir eventual e parcialmente a terceiros, os trabalhos a 

realizar, sendo para isso, necessária a prévia autorização por parte da PMGN. Qualquer caso de 

transferência de trabalho, não exime entretanto a empreiteira, das responsabilidades assumidas perante a 

PMGN, definidas no Edital de Licitação e na presente Especificação. Os possíveis subempreiteiros deverão 

possuir a devida experiência e capacidade para realizar os serviços Objeto da transferência, devendo 

demonstrar satisfatoriamente estas condições perante a CONTRATANTE, na forma que vier a ser exigida. 

Permissões, Certificados e Regulamentos 

A CONTRATADA deverá, às suas expensas, dispor de todas as permissões, certificados e licenças 

requeridos por lei. A CONTRATADA deverá cumprir as leis nacionais, estaduais e municipais e todos os 

regulamentos que afetem as obras a realizar. Em particular, o trabalho deverá ser realizado com a máxima 

segurança para o pessoal que o execute, devendo ser cumpridas rigorosamente as normas vigentes, relativas 

à segurança e higiene do trabalho. 

Responsabilidades sobre Equipamentos e Materiais 

A PMGN não se responsabilizará por roubos, subtrações ou atos de vandalismo que venham a ocorrer no 

canteiro de obras, durante a execução dos serviços, ficando a cargo da CONTRATADA exercer a vigilância 

que considere necessária a esse respeito. 

Acesso e Localização dos Poços 
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A Empreiteira deverá obrigatoriamente visitar as localidades definidas nesta Especificação, para 

perfuração dos poços projetados. Caberá à CONTRATADA, a responsabilidade de preparação do acesso 

às locações bem como das plataformas de trabalho, devendo estas despesas estar incluídas no seu custo. 

A CONTRATADA não ocupará, nem entrará em terrenos diferentes daqueles estipulados para 

acesso e execução dos trabalhos, se não for por expressa autorização dos proprietários afetados, permissão 

essa que em todo o caso será gestionada pela própria CONTRATADA. 

 

Acesso aos Trabalhos 

A CONTRATADA permitirá a qualquer momento o livre acesso da FISCALIZAÇÃO da 

CONTRATANTE, aos trabalhos e o proibirá rigorosamente, a toda pessoa que não tenha sido 

expressamente autorizada por esta última, em documento escrito. 

 

CONDIÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO 

Canteiro de Obras (da Perfuração dos Poços) várias 

Transporte de equipamento e material  

A instalação do canteiro de obras compreenderá o deslocamento, transporte, instalação e montagem 

dos equipamentos de perfuração, compressor de ar e grupo gerador, além da construção do circuito de lama, 

inclusive cimentação dos tanques e da calha e barraco para proteção dos operadores.  

Fica aqui estabelecido que esta instalação do canteiro de obras, refere-se exclusivamente aos Poços 

Tubulares, não devendo ser confundida com o canteiro de obras referido no item “Mobilização e 

Desmobilização” e será medida apenas e tão somente, uma vez para cada Sede Municipal, 

independentemente do número de poços a serem perfurados. 

Por ocasião da instalação do canteiro, deverá ser aberto pelo Engenheiro da Empreiteira e pela 

Fiscalização da CONTRATANTE, um “Livro de Obras” com páginas numeradas e sequenciadas em duas 

vias, onde serão anotadas todas as ocorrências diárias, informações sobre o andamento dos serviços, 

comunicações entre a Empreiteira e a Fiscalização, além das instruções emitidas pela CONTRATANTE. 
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Características Técnicas dos Poços 

POÇO TUBULAR COM ATÉ 150 METROS DE PROFUNDIDADE – ROCHA SEDIMENTAR 

Perfuração 8 ½” m 

Diâmetro de 8 1/2” para (0,0 – 100,0 metros) 

 

 

Perfuração 12 ½” 

 

m 

Diâmetro de 12 ½” para (10,0 – 100,0 metros)  

Tubulação de PVC Geomecânico 6" m 

 

 Método de Perfuração: Rotativo com circulação direta do fluido de perfuração 

 

 Completação: 

 

a) Antepoço: revestimento de tubo PVC Geomecânico de 6“x 0,75mm (0,00 – 100,00 metros); 

b) Câmara de Bombeamento : revestimento com tubos em PVC Geomecânicono diâmetro de 6” ID; 

c) Seção de Captação : revestimento de tubos em PVC Geomecânico, diâmetro de 6” ID intercalados 

com filtros em PVC aditivado, Standard, diâmetro 6” ID, abertura em princípio de 0,75mm a ser 

confirmado após a análise do material de perfuração. 

 

 Cimentação – 0,00 a 5,00 metros 

 

 Pré-filtro – abaixo dos 70,00 m da Cimentação, até o fundo do poço. 

Granulometria: em princípio, de 1 a 3 mm a ser confirmado após a análise do material de perfuração. 
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 MEDIÇÕES DAS VAZÕES 

 

As vazões de teste deverão ser igual ou superior à vazão de Projeto. 

As vazões serão medidas através de método volumétrico e a variação do nível da água no poço, será 

acompanhada pela utilização de medidor de nível eletro-socorro. 

Amostragem e Boletins de Perfuração 

Durante a perfuração, deverão ser coletadas amostras de calhas a cada 02 (dois) metros ou por 

ocasião de mudança litológica. Deverão ser registrados os tempos de penetração a cada dois metros 

perfurados, anotando-se ao mesmo tempo, o peso da coluna e o diâmetro da broca. As amostras de calha 

deverão ser diariamente descritas, com anotações constantes do “Livro de Obras”. 

No “Livro de Obras” atualizado diariamente pela Empreiteira, deverão constar no mínimo, os 

seguintes dados básicos: 

 Profundidade inicial e final; 

 Vazão da bomba de lama, medida no tanque de aferição; 

 Diâmetros de perfuração; 

 Características da lama: densidade, viscosidade, teor de areia, pH; 

 Composição do fluido de perfuração (volume utilizado - tanques e poços, quantidade de 

CMC = g/m3, soda cáustica = g/m3, etc); 

 Composição da coluna de perfuração; 

 Tempos de penetração; 

 Descrição das amostras de calha; 

 Vazões específicas durante o desenvolvimento do poço; 

 Cimentações efetuadas: intervalos e densidade da pasta 

 Perdas de circulação: intervalos e procedimentos adotados para controle. 

 

A falta de tais anotações no “Livro de Obras” determinará a suspensão dos trabalhos pela 

Fiscalização, até cumpridas as exigências deste Termo de Referência. 

A FISCALIZAÇÃO de posse do Boletim de Perfuração e das amostras do material recolhido ao 

longo da perfuração, determinará o perfil da colocação dos Revestimentos e Filtros. 
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Relatório Técnico h 

  

Documentação Técnica 

Na apresentação da fatura final dos serviços contratados, a Empreiteira deverá apresentar o relatório 

técnico de conclusão do poço contendo ficha de dados básicos; planta de locação de cada poço, inclusive 

com geo-referenciamento; perfil técnico construtivo; descrição da litologia atravessada; perfil de tempo de 

penetração e tabelas referentes aos ensaios de bombeamento executados. A não apresentação do relatório 

técnico do poço, conforme acima estabelecido, implicará na retenção do respectivo boletim de 

medição, para fins de pagamento da fatura. 

Critérios Técnicos de Aceitação da Obra 

A CONTRATANTE considerará que o não cumprimento das exigências técnicas abaixo 

relacionadas, constituirá motivo de não aceitação da obra e consequentemente não pagamento dos serviços 

realizados, tendo em vista a inadequação do poço para os fins a que se destina. 

a) Critérios Estruturais e de Estabilidade do Poço 

 

 No final das operações de limpeza e desenvolvimento a água bombeada deverá se apresentar 

límpida e isenta de areia, com teor máximo de 3g/m3. 

 A coluna de revestimento e filtros a ser especificada pela Fiscalização (metragem definitiva a 

ser anotada no “Livro de Obras”), deverá descer até a profundidade final estabelecida, tendo em 

vista o posicionamento adequado dos filtros, ao longo dos intervalos aquíferos selecionados. 

 As cimentações deverão ser realizadas com isolamento perfeito dos intervalos definidos pela 

Fiscalização no “Livro de Obras”, tendo como referência o projeto básico do item 2.2, devendo 

ser totalmente introduzido o volume da pasta previamente calculado. 

 O volume do pré-filtro estimado para o preenchimento do intervalo a ser definido pela 

Fiscalização no “Livro de Obras”, deverá ser também totalmente introduzido no poço, a fim de 

permitir perfeita conexão hidráulica poço-aquífero e evitar possível produção de areia. O 

volume injetado será controlado mediante amostragem estatística do volume dos sacos de 

cascalho depositados no canteiro de obras para determinação do volume médio, considerando-

se em seguida o total de sacos utilizados. O controle do volume injetado também será efetuado 

mediante a verificação, com tubo guia, do topo alcançado pelo encascalhamento. 

 Indícios de colapso de revestimentos, filtros ou de ruptura da coluna de Completação, que 

venham a impedir a descida até o fundo do poço da coluna de bombeamento ou ainda, que 

provoque a produção de areia e cascalho durante as operações de desenvolvimento e teste de 

produção. 

 

b) Avaliação da Eficiência Hidráulica 
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A eficiência hidráulica do poço constituirá critério de fundamental importância a ser considerado na 

aceitação da obra, a partir de análise técnica a ser efetuada com base nos testes de produção com vazões 

escalonadas e crescentes, previstos no item 2.3.8. Tal procedimento tem por objetivo, verificar a ocorrência 

de eventuais danos nas paredes do poço, causados por uso indevido do fluído de perfuração ou ainda por 

procedimentos operacionais inadequados. Neste sentido, a Empresa deverá adotar todos os cuidados e 

precauções possíveis, para não comprometer a conexão hidráulica poço-aquífero através da redução da 

permeabilidade da zona de transição do pré-filtro, teoricamente mais elevada que a do aquífero, devido ao 

seu preenchimento com cascalho selecionado. Dentre esses cuidados pode-se citar: 

 Manutenção da vazão mínima da bomba de lama definida no item 2.3.12c. 

 Verificação e medição constante dos parâmetros do fluído de perfuração, providenciando a sua 

adequação ou troca, no caso de incorporação de argilas das formações. 

 Perfuração inicial de furo guia, para posterior alargamento para os diâmetros finais especificados. 

 Evitar paralisações prolongadas das operações, afim de não manter as paredes dos poços, nos 

diâmetros finais estabelecidos, em contato com o fluído de perfuração. 

 Uma vez concluída as operações de completação dos poços, os procedimentos de limpeza e 

desenvolvimento, deverão ser iniciados de imediato, evitando eventuais colmatações / 

impregnações de materiais finos ou argilosos ao pré-filtro. 

 

Equipamentos Mínimos Necessários 

 

a) Sonda rotativa e respectivos acessórios com capacidade de atingir as profundidades estabelecidas 

nos seus respectivos diâmetros, conforme item 2.2 deste Termo de Referência. 

b) Compressor de ar e respectivos acessórios, com capacidade para limpar e desenvolver os poços, de 

acordo com as profundidades e os diâmetros estabelecidos. 

c) Bomba de lama com capacidade mínima de deslocar o fluído de perfuração a uma velocidade de 13 

cm/seg. no diâmetro determinado para cada poço, equivalendo a uma descarga da ordem de 50 m3/h 

na boca do poço. 

d) Comprovação de aptidão técnica da empresa ou subcontratada para execução das obras e serviços 

Objeto desta licitação, através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, devidamente registrados no CREA, e que comprovem ter a Empresa executado 

satisfatoriamente, em um ou mais Contratos, serviços de perfuração de poço tubular para produção 

de água subterrânea, com características semelhantes às perfurações Objeto do presente Edital, em 

termos de profundidade e diâmetro final dos poços. A comprovação da aptidão poderá ser feita 

também através de atestados de responsabilidade técnica de profissional ou profissionais de nível 

superior que seja(m) comprovadamente pertencente(s) ao quadro permanente da Empresa, na data 

prevista para entrega das propostas, e que comprove(m) ter sido o(s) referido(s) profissional(is) o(s) 

responsável (is) técnico(s) pela execução das obras ou serviços relacionados nesta alínea. Os 

referidos atestados deverão estar registrados no CREA. 

e) Relação dos equipamentos que disponibilizará para execução das obras desta licitação, obedecidos 

os equipamentos mínimos necessários definidos nos itens “a”, “b” e “c”, indicando as suas 
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capacidades operacionais nominais (características técnicas de guinchos, bombas de lama, motores, 

compressores, etc.), conforme especificações do fabricante. 

f) Indicação da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos com a qualificação de cada um 

de seus membros. 

 

 

Caixas de Alvenaria 

 

 

Caixa de alvenaria p/ proteção de registro -diametro do registro < 150 mm - 

altura = 1,00 m - comprimento = 0,60 m - largura = 0,60 m e tampa em concreto 

armado 

un 

Caixa de alvenaria p/ proteção de registro -diametro do registro > 150 mm = un 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

As caixas de proteção são dispositivos construídos nos locais estabelecidos pelo projeto. 

 

Os materiais a serem empregados na construção deverão atender as prescrições e exigências da 

ABNT, devendo estar de acordo com o estipulado no projeto executivo apresentado. 

 

As caixas de proteção deverão ser construídas de modo a adquirir as formas e dimensões 

apresentadas no projeto, assim como as larguras, comprimentos, cotas, alinhamento e demais elementos do 

projeto. 

 

As caixas serão executadas em alvenaria de tijolos cerâmicos, conforme indicado nos desenhos, 

perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas. Os tijolos serão assentados com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:3, e revestidos do lado interno com argamassa de cimento e areia, também no traço 1:3, 

com uma espessura mínima de 1,5 cm. 

 

Os tijolos deverão ser bem molhados e assentados com regularidade, executando-se fiadas de modo 

a evitar revestimento com espessura excessiva. Deve-se tomar o cuidado para evitar as juntas abertas ou 

secas. 

 

Escada tipo marinheiro com proteção. m 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Compreende o fornecimento de materiais e serviços para instalação de escada tipo marinheiro, 

executada em degraus de ferro redondo com 40 cm de comprimento, espaçados a cada 35 cm, encaixados 

e soldados em dois montantes de barra chata de ferro 2”x ¼”, e inclusive balão de proteção contra queda, 

em chapa de ferro de 2”x ¼”. 
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Inclui o chumbamento, com argamassa de cimento e areia 1:3, da escada, em alvenaria ou concreto, 

por meio de chapas de ferro em cauda de andorinha com intervalos de 80 cm, remoção das rebarbas e 

saliências de solda e tratamento com tinta antiferruginosa, obedecendo a detalhes de projeto. 

 

Aplica-se, conforme a bitola do degrau, para efeito de remuneração, o preço correspondente. 

 

Cloradores de Pastilha -Montagem UN 

 

ESPECIFICAÇÃO:  

 

O clorador serão montados após a conclusão do barrilete, e de acordo com as instruções do 

fabricante. Deverá ser previsto no preço o fornecimento de uma quantidade de pastilhas de cloro suficiente 

para o funcionamento do sistema por uma semana. Deverá ser tomado cuidado especial com a pressão de 

serviço suportada pelo clorador e a pressão verificada no local da instalação. De qualquer maneira, o 

clorador deverá suportar no mínimo uma pressão de 12,0mca. 

 

Limpeza Geral e entrega da obra m² 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Compreende o fornecimento de materiais e serviços para a execução das atividades a seguir: 

 Serviços de Limpeza 

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer ao que se estabelece nas especificações abaixo: 

Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos; 

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, 

pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitários, etc., deverão ser limpos, abundante e cuidadosamente 

lavados, de modo a não danificar outras partes da obra; 

A lavagem de mármore deverá ser feita com sabão neutro; 

A lavagem de revestimentos cerâmicos de pisos e paredes, deverá ser feita com detergente, sabão 

neutro e solução de ácido muriático; 

As pavimentações ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustração, serão polidos em 

definitivo e lustrados; 
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As superfícies de madeira deverão ser, quando for o caso, lustradas, envernizadas ou enceradas em 

definitivo; 

Deverão ser removidos quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies, 

sobretudo das cantarias e azulejos; 

Todas as manchas e salpicos de tinta deverão ser cuidadosamente removidos, devendo-se dar 

especial atenção à perfeita execução dessa limpeza, nos vidros e ferragens das esquadrias. 

 

 

Locação Topográfica 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Compreende a locação de áreas definida em projeto, e/ou elaboração de notas de serviço, onde serão 

construídas as unidades previstas para a obra, rigorosamente de acordo com as cotas de projeto e plantas de 

locação correspondentes. 

As locações topográficas deverão ser necessárias e convenientemente amarradas aos marcos 

principais e eixos de coordenadas, de acordo com o projeto executivo, ficando sob a responsabilidade da 

CONTRATADA qualquer erro de alinhamento, obrigando-se esta a refazer a marcação e os serviços sob 

as suas expensas. 

Os serviços incluem as anotações nas cadernetas de campo, e a confecção de desenhos, onde deverão 

constar todos os pontos notáveis, inclusive aqueles que não constarem das plantas de locação. 

 

Locação de Rede de Água  

 

ESPECIFICAÇÃO 

Compreende a locação das faixas demarcatórias, elaboração de notas de serviço e/ou áreas definida 

em projeto, onde serão construídas as unidades previstas para a obra, rigorosamente de acordo com as cotas 

de projeto e plantas de locação correspondentes. 

Os serviços incluem as anotações nas cadernetas de campo, e a confecção de desenhos, onde deverão 

constar todos os pontos notáveis, inclusive aqueles que não constarem das plantas de locação. 

 

As cadernetas de campo devem ficar em poder da CONTRATADA, para eventual consulta 

pela FISCALIZAÇÃO. 
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ANEXO I – TOMADA DE PREÇOSS Nº. 02-001/2018 

 

 

Anexo I-d)–  PROJETOS - PEÇAS GRÁFICAS 

 

 

OBJETO: Implantação do Sistema de Abastecimento de Água na Comunidade Vila Bom Jardim, zona rural 

do municipio de Pacajá/PA, em atendimento ao objeto do Convenio nº 831114/2016-MS/FNS 
 
 

Arquivo em mídea 
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ANEXO II – TOMADA DE PREÇOSS Nº. 02-001/2018 

  
(MODELO) 

 

CARTA PROPOSTA  
 

À: 

MUNICIPIO DE PACAJÁ – PARÁ 

 

Att. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
Prezado Senhores, 

 

- Após cuidadoso exame e estudo da TOMADA DE PREÇOSs em referência, com o qual concordamos, vimos apresentar nossa 

proposta de preços para a execução dos Implantação do Sistema de Abastecimento de Água na Comunidade Vila Bom Jardim, 

zona rural do municipio de Pacajá/PA, em atendimento ao objeto do Convenio nº 831114/2016-MS/FNS e concordamos 

plenamente com as Condições Estabelecidas no Edital de TOMADA DE PREÇOSs em referência e seus Anexos. 

 

- O preço total da Proposta para a execução do objeto é de R$: ........... (........por extenso......) 

 

- Validade da proposta: 60 dias. 

 

- O prazo de execução: 10 (dez) meses. 

 

- Dados bancário da empresa: ................................... 

  

- Caso nos seja adjudicado o objeto em licitação, a(o) Sr(a). ................................, brasileira(o), ................ ... (estado civil), 

.................... (profissão), portador(a) da carteira de identidade nº. .......... SSP/....., CPF: ......................., residente na Rua 

............................ nº. ...., Bairro ............, na Cidade de ..................., Estado do ...................., será a(o) responsável que assinará 

o contrato. 

 

- Declaramos plena submissão às condições e exigências deste edital em todas as fases da licitação; 

 

- Declaramos assunção de responsabilidade pela execução dos serviços e sujeição as condições estabelecidas no Edital. 

 

- Declaramos reconhecimento do direito da Administração Pública paralisar ou suspender a execução dos serviços na forma 

da Lei. 

 

- Declarams concordância em firmar o contrato para execução dos serviços propostos, pelos respectivos preços mediante 

regular convocação. 

 

- Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação em causa, a comparecer na data, horário e local estabelecido 

pela MUNICIPIO DE PACAJÁ, para proceder à assinatura do CONTRATO. 

 

..................../PA, ..... de .............. de 2018. 

 
_______________________________ 

responsável 

função  

RG: ......... e CPF: ................ 
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ANEXO III – TOMADA DE PREÇOSS Nº. 02-001/2018   
(MODELO) 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xxx/2018 

TOMADA DE PREÇOSS N° 02-001/2018 

 

 

 CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE 

PACAJÁ/FUNDO MUNCICIPAL DE SAÚDE E A 

EMPRESA ................... PARA OS FINS QUE 

ESPECIFICA. 

 

I. PARTES 

 

CONTRATANTE 

O MUNICÍPIO DE PACAJÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº ..................., 

sediado na .................................................., CEP.68485-000, Pacajá/Pá, doravante simplesmente denominado 

CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. ....................... , Secretária Municipal de .............., 

(nacionalidade, estado civil e profissão), CEP: ......., portador(a) do RG n.º .......... SSP/..... e CPF n.º ............residente 

e domiciliado(a) na Rua/Av. ........... nº. ......, Bairro ........, na cidade de ..........., estado do ......... 

 

CONTRATADA 

______ (Nome da Empresa), ___________ (Natureza Jurídica), com sede _________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu ______ (Representante Legal), 

______ (nacionalidade), ____ (estado civil), ________ (profissão), portador do RG n.º ________ e do CPF n.º 

_________, residente e domiciliado à ___________. 

 

II. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 

 

CLÁUSULA  I -  DA ORIGEM  DO  CONTRATO: 

 

  Este Contrato Administrativo tem como origem a TOMADA DE PREÇOSs nº. 02-001/2018, 

homologado no dia ..... do ............. de 2018, pelo prefeito Municipal Sr. FRANCISCO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, Prefeito Municipal. 

 

CLÁUSULA  II  -  DA LEGISLAÇÃO: 

 

  As cláusulas e condições deste contrato, moldam-se às disposições de Lei Federal nº 8.666, de 

21/06/93 e suas alterações, a qual CONTRATANTE e CONTRATADA estão sujeitos. 

 

CLÁUSULA III – DO OBJETO 

 

O presente CONTRATO tem por objeto a prestação dos Implantação do Sistema de Abastecimento de Água na 

Comunidade Vila Bom Jardim, zona rural do municipio de Pacajá/PA, em atendimento ao objeto do Convenio nº 

831114/2016-MS/FNS, de acordo com a proposta, planilha orçamentária da empresa, e demais elementos que passam 

a fazer parte deste ato, independente de transcrição e/ou traslado. 
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OBRA 

Implantação do Sistema de Abastecimento de Água na Comunidade Vila Bom 

Jardim, zona rural do municipio de Pacajá/PA, em atendimento ao objeto do 

Convenio nº 831114/2016-MS/FNS 

Item Descrição Unid Quant.  P. Unit.   Valor Total  

      

      

      

      

      

      

         

  TOTAL GERAL DA PLANILHA xxx 

 

CLÁUSULA IV – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

Os serviços ora contratados obedecerão ao regime de empreitada por menor preço global (materiais e mão-de-obra).  

 

CLÁUSULA V – DO PREÇO 

 

Dá-se a este CONTRATO, o valor global de R$: ................ (...............por extenso.......) referente ao valor total da 

planilha na CLÁUSULA III e para a totalidade do período mencionado na CLÁUSULA VIII. 

 

Parágrafo primeiro – A CONTRATADA, fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem nas especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato.  

 

Parágrafo segundo – O preço contratado da obra permanecerá irreajustável durante 12 (doze) meses da data da 

apresentação da proposta, após o que poderá ser revisto com base na legislação atinente ao caso, (Lei N° 8.880/94, 

de 21 de março de 1994). 

 

Parágrafo terceiro – A obra que for entregue com atraso imputável à CONTRATADA, não gerarão direito a reajuste 

ou atualização monetária. 

 

CLÁUSULA VI – DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS 
 

As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão por conta dos recursos oriundos 

do Tesouro Municipal (recursos próprios), conforme dotação orçamentária a seguir: 

 

CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

Da 1º liberação financeira, deverão acompanhar: 

a) Comprovante de registro no CREA/PA do respectivo Contrato e Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T) 

de execução da empresa e do profissional. 

            

b) Comprovante de registro da obra na Seguridade Social 

 

            - Para fins de liberação e pagamento da 2o. Medição em diante deverá acompanhar as mesmas os respectivos 

comprovantes de recolhimento dos Encargos Sociais. 
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            - As medições serão elaboradas mediante avaliações periódicas dos serviços executados, com base no 

Cronograma Físico-Financeiro apresentado, acompanhados do relatório emitido pela fiscalização da obra. 

 

            O pagamento será efetuado na moeda de cotação em até 15 (quinze) dias após a aprovação da fatura dos 

serviços executados e documentos pertinentes devidamente protocolados, desde que atendidas às condições para 

liberação das parcelas. Ocorrendo atraso de pagamento a Contratada fará jus ao recebimento de compensação 

financeira. 

 

             O faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em 2 (duas) vias (original e uma cópia), junto ao fiscal 

da Obra. 

 

             A fiscalização procederá quinzenalmente, a contar da data de início da obra, à medição baseada nos serviços 

executados, elaborará o boletim de medições, verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o 

estabelecido no cronograma físico-financeiro, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os 

serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação 

inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso. 

 

         - A critério da contratante poderá ser liberado até 10% do valor contratado para a empresa licitante montar o 

acampamento da obra, devendo ser descontado este valor liberado no pagamento da primeira medição, da obra. 

           

           - O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pelo licitante, deve atender as exigências deste Edital e seus 

anexos, a ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços, objeto desta licitação até 10 (dez) dias 

corridos após a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial, com base nesse cronograma da licitação, será 

ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação básica e financeira existente na ocasião devendo, 

porém, os serviços serem executados de acordo com o prazo especificado no Edital. Este ajuste poderá se repetir, 

gerando novos cronogramas desde que devidamente justificado pelo Fiscal e aprovado necessariamente pelo 

Secretário de Saúde do Município, devendo os mesmos receber números sequenciais. 

      

CLÁUSULA VIII – DO PRAZO 
 

O prazo máximo para a execução e para a entrega do objeto deste CONTRATO é de 10 (dez) meses contados a partir 

da ordem de serviços expedida pela MUNICIPIO DE PACAJÁ, podendo ser prorrogado desde que solicitado com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias do seu término, comprovados os motivos alegados, para tal prorrogação, 

mediante Termo Aditivo. 

Parágrafo primeiro – O prazo de que se trata esta cláusula poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que alude o 

art. 57, parágrafo 1°, da Lei N° 8.666/93. 

 

Parágrafo segundo – A CONTRATADA deverá comparecer à MUNICIPIO DE PACAJÁ, no prazo de até 10 (dez) 

dias consecutivos, para assinatura e recebimento da Ordem de Serviço, contados a partir da data da assinatura do 

Contrato, sob pena de aplicação de multa prevista na Cláusula Décima Sexta do presente contrato. 

 

CLÁUSULA IX – DAS GARANTIAS 
 

Para garantia da fiel execução dos compromissos ajustados no presente CONTRATO, poderá ser exigido da 

CONTRATADA, a caução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste Termo, no ato da assinatura 

do mesmo, sendo-lhe facultativo prestá-la mediante caução em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – A caução e demais garantias prestadas pela CONRATADA em favor da MUNICIPIO 

DE PACAJÁ, lhe será devolvida após o recebimento definitivo da obra, sem quaisquer acréscimos de juros, correção 

monetária ou qualquer reajustamento, exceto aquele prestado em moeda corrente, atualizada monetariamente. 

 

CLÁUSULA X – DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO 

 

Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos da legislação vigente que obste o 

cumprimento dos prazos e demais obrigações estatuídas neste CONTRATO, ficará a CONTRATADA, isenta das 

multas e penalidades pertinentes, justificando-se destarte, a alteração do cronograma aprovado, devendo a mesma 

comunicar por escrito à MUNICIPIO DE PACAJÁ, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações que 

lhe impeçam, mesmo que temporariamente, a execução do objeto deste Termo. 

 

CLÁUSULA XI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
a) A contratada deverá apresentar no prazo de 15 (quinze) dias o Projeto Executivo completo e aprovado a 

MUNICIPIO DE PACAJÁ; 

b) Fazer no prazo previsto entre a assinatura do CONTRATO e o início da obra, minucioso exame das especificações 

e projetos, de modo a poder em tempo hábil e por escrito, apresentar à Fiscalização, todas as divergências ou dúvidas 

porventura encontradas, para devido esclarecimento e aprovação; 

c) Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, tributária e trabalhista 

de seus empregados, bem como por todas as despesas decorrentes de atuais trabalhos noturnos, inclusive com 

iluminação e ainda por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros em virtude da execução 

dos serviços a seu cargo, respondendo por aí e por seus sucessores; 

d) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou 

em parte, o objeto do CONTRATO em que se verificaram vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução 

ou de má qualidade dos materiais empregados; 

e) Adquirir e manter permanentemente no escritório da obra, um Livro de Ocorrências, para registro obrigatório da 

todas e quaisquer ocorrências que mereçam destaque; 

f) Deverá manter permanentemente no canteiro de Saúde, engenheiro residente com plenos poderes de decisão na 

área técnica; 

g) Executar às suas expensas, todas as sondagens e escavações exploratórias que se fizerem necessárias e 

indispensáveis a elaboração do projeto executivo e da obra; 

i) Promover e responder por todos os fornecimentos de água e energia elétrica, a execução da obra, inclusive as 

instalações provisórias destinadas ao atendimento das necessidades. 

j) A CONTRATADA será ainda responsável por quaisquer ações decorrentes de pleitos referentes a direitos, patentes 

e royalties, face à utilização de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou métodos na execução da obra 

contratada; 

l) Conduzir a execução da obra pactuada em estreita conformidade com o projeto executivo aprovado pelo 

CONTRATANTE, guardadas as normas técnicas pertinentes à natureza e à finalidade do empreendimento; 

m) Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução da obra, objeto desta licitação; 

n) Contratar todos os seguros exigidos pela legislação brasileira, inclusive os pertinentes a danos a terceiros, acidente 

de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e os relativos a veículos e equipamentos; 

o) Adquirir e manter no local de execução da obra, todos os equipamentos destinados ao atendimento de emergência, 

incluindo os da proteção contra incêndios e acidentes de trabalho; 

p) Comunicar à Administração, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou 

acontecimento que impeçam mesmo que temporariamente a CONTRATADA de cumprir seus deveres e 

responsabilidades relativas a execução do Contrato, total ou parcialmente, por motivo superveniente; 

q) Permitir e facilitar a inspeção da fiscalização, inclusive prestar informações e esclarecimentos quando solicitados, 

sobre quaisquer procedimentos atinentes a execução da obra; 

r) Garantir durante a execução, a proteção e a conservação dos serviços executados, até o seu recebimento definitivo; 

s) Manter a guarda das obras, até o seu final e definitivo recebimento pela MUNICIPIO DE PACAJÁ; 
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t) Está a CONTRATADA, obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o objeto e o n° deste 

CONTRATO, com o respectivo valor, encabeçada do slogan MUNICIPIO DE PACAJÁ; 

u) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigida na licitação; 

v) A empresa contratada deverá fornecer à fiscalização, meios necessários concernentes ao apoio no que tange a 

locomoção, destinando-se a partir da ordem de Serviço até a comunicação dentro da área de serviços, para o fiel 

cumprimento de sua missão. 

 

CLÁUSULA XII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

São compromissos do CONTRATANTE, o fiel cumprimento das obrigações pactuadas, a prestação de todas as 

informações indispensáveis a regular execução das obras, o pagamento oportuno das parcelas devidas e ainda a 

preservação do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, seu registro e a devida publicação no Diário 

Oficial. 

 

CLÁUSULA XIII – DA FISCALIZAÇÃO 

 

Cabe ao CONTRATANTE, a seu critério e através da Secretaria Municipal de Saúde, exercer ampla, irrestrita e 

permanente fiscalização de todas as fases da execução da obra e do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo da 

obrigação desta de fiscalizar seus responsáveis técnicos, empregados, prepostos ou subordinados. 

 

Parágrafo primeiro – A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, 

verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE. 

Parágrafo segundo - A existência e a atuação da fiscalização do CONTRATANTE em nada restringem a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao objeto contratado e a sua 

consequência e implicações, próximas ou remotas. 

 

Parágrafo terceiro – A obra objeto deste contrato será fiscalizada e recebida de acordo com o disposto nos arts. 67, 

68,69 e 73, inciso I e parágrafos 2° e 3°, e 76 da Lei N° 8.666/93. 

 

Parágrafo quarto – Caberá à fiscalização do CONTRATANTE, formada por um ou mais representante da 

Administração, designada pela autoridade competente, o seguinte: 

 

a) Acompanhar e fiscalizar os trabalhos desde o início, até a aceitação definitiva da obra, verificando sua perfeita 

execução na conformidade das especificações e normas fixadas pela licitação; 

b) Promover com a presença da CONTRATADA, as medições e avaliações, decidir as questões técnicas surgidas na 

execução do objeto ora contratado, certificar a veracidade das faturas decorrentes das medições para efeito de seu 

pagamento; 

c) Transmitir por escrito, através do Livro de Ocorrências, as instruções relativas a Ordem de Serviços, projetos 

aprovados, alteração de prazos, cronogramas e demais determinações dirigidas à CONTRATADA; 

d) Comunicar à Secretaria de Saúde, as ocorrências que possam levar a aplicação de penalidades à CONTRATADA, 

verificadas no cumprimento das obrigações contratuais; 

e) Solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que se encontre lotado no canteiro de Saúde e 

que prejudique o bom andamento dos serviços; 

f) Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas pela CONTRATADA, bem como acompanhar e fiscalizar a 

execução qualitativa das obras e determinar a correção das imperfeições verificadas; 

g) Atestar a veracidade dos registros efetuados pela CONRATADA no Livro de Ocorrência, principalmente os 

relativos às condições meteorológicas prejudiciais ao andamento das obras. 
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Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte, Pacajá-PA, CEP. 68.485-000 
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CLÁUSULA XIV – DA DIREÇÃO 

 

A contratada indica como responsável técnico pela execução da obra o Engenheiro ou Arquiteto 

____________________, CREA/CAU N° ______________ o qual fica autorizado a representá-lo perante o 

CONTRATANTE e a fiscalização deste em tudo o que disser respeito àquela. 

 

Parágrafo único – A CONTRATADA somente poderá substituir o técnico responsável pela obra, após expressa 

anuência da Secretaria de Saúde, devendo essa substituição ser comunicada com antecedência mínima de 05 (cinco) 

dias. 

 

CLÁUSULA XV – DO EXAME ENTREGA E RECEBIMENTO 
 

O recebimento das obras, será efetuado por uma Comissão de exame, entrega e recebimento, integrada por três 

membros nomeados pela Secretaria de Saúde e por um representante da CONTRATADA, devendo ser lavrado, no 

ato, o termo competente, no qual se certificará o recebimento, se provisório ou definitivo, no primeiro caso, dentro 

do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da comunicação da CONTRATADA quanto a CONCLUSÃO dos 

trabalhos, e no segundo caso, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento provisório. Em se dando 

ao recebimento caráter provisório, o qual não excederá 15 (quinze) dias, a Secretaria de Saúde, poderá exigir os 

reparos e substituições convenientes ou abatimento do preço, consignando-se os motivos. 

 

CLÁUSULA XVI – DAS PENALIDADES 
 

O inadimplemento por parte da CONTRATADA de qualquer das cláusulas e disposições deste CONTRATO, 

implicará na sua rescisão ou na sustação do pagamento relativos aos serviços já executados, a critério do 

CONTRATANTE, através da Secretaria de Saúde, independentemente de qualquer procedimento judicial, 

sujeitando-se ainda, as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei N° 8.666/93. 

 

Parágrafo único – A CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Saúde,  poderá valer-se do disposto no 

caput desta cláusula, se a CONTRATADA contrair obrigações com terceiros, que possam de qualquer forma, 

prejudicar a execução do objeto ora contratado, bem como: 

 

a) Retardar injustificadamente o início dos trabalhos por mais de 10 (dez) dias, da data do recebimento da Ordem de 

Serviços, autorizando o início dos mesmos; 

b) Interromper os serviços por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem justo motivo; 

c) Ocasionar atraso de mais de 30 (trinta) dias na entrega da obra, salvo conveniência do CONTRATANTE, na 

continuidade dos mesmos, quando então, aplicar-se-ão as penalidades pertinentes; 

d) Deixar de pagar as multas nos prazos fixados. 

 

CLÁUSULA XVII – DA MULTA 
 

Ressalvados os motivos de força maior ou caso fortuito, que deverão ser devidamente comprovados pela 

CONTRATADA, o CONTRATANTE sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal N° 8.666/93, 

aplicará as seguintes multas: 

 

a) Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do CONTRATO, por dia de atraso que venha a ocorrer 

na execução deste com relação aos prazos estabelecidos pelo Cronograma Físico-Financeiro; 

b) Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor ora ajustado pelo não cumprimento de quaisquer condições 

do CONTRATO. 

 

 



 
 

 

 
 
 

  Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 
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CLÁUSULA XVIII – DA INEXECUÇÃO DA OBRA 

Pela inexecução total ou parcial da obra, a CONTRATADA, além da perda das cauções e demais garantias prestadas, 

estará sujeita a multa compensatória de 10% (dez por cento) do preço global ora ajustado. As multas moratórias e 

compensatórias serão autônomas, a aplicação de uma não excluindo a da outra, ambas independentes e cumulativas. 

 

CLÁUSULA XIX – DOS DIREITOS DO CONTRATANTE 
São prerrogativas do CONTRATANTE as previstas no art. 58, da Lei 8.666/93, que as exercerá nos termos das 

normas referidas no preâmbulo deste CONTRATO. 

 

Parágrafo primeiro – O valor caucionado reverterá integralmente para a CONTRATANTE em caso de rescisão do 

CONTRATO por culpa da CONTRATADA, sem da aplicação do disposto no art. 80, da Lei N° 8.666/93 e de apurar-

se e cobrar-se pela via própria a diferença que houver em favor do CONTRATANTE. 

 

Parágrafo segundo – O CONTRATANTE descontará do valor caucionado o numerário que bastar à restauração 

de danos a que a CONTRATADA causar na execução das obras contratadas, hipótese em que a CONTRATADA 

deverá em 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação administrativa, recompor o valor abatido para restaurar a 

integridade da garantia. 

 

CLÁUSULA XX – DAS PROVAS E TESTES DOS MATERIAIS 
 

Poderá a MUNICIPIO DE PACAJÁ, exigir provas de cargas, testes dos materiais e análise de sua qualidade, através 

de entidades oficiais ou laboratórios particulares de reconhecida idoneidade, correndo todas as despesas por conta da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA XXI – DA RESCISÃO 
O presente CONTRATO poderá ser rescindido de conformidade com os arts. 78, 79 e 80, da Lei n° 8.666/93 e pelo 

Decreto Estadual 1.394, assegurado os direitos adquiridos da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA XXII – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA CONTRATUAL 

 

O presente CONTRATO, não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 

 

 Parágrafo único – A CONTRATADA na execução do CONTRATO, sem prejuízo das responsabilidades 

contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, conforme for o caso, após a devida anuência do 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA XXIII – DOS ENCARGOS DECORRENTES DO CONTRATO 

 

Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas e emolumentos decorrentes deste 

CONTRATO e da execução de seu objeto. 

CLÁUSULA XXIV - DA LICITAÇÃO 

 

Para a presente contratação, foi realizada licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOSs registrado sob o nº 02-

001/2018. 

 

CLÁUSULA XXV - DA VIGÊNCIA 

O presente contrato terá a duração 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo ser modificado após 

manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, em até 15 dias antes do término de sua vigência. 

 

Parágrafo Único: Prazo de execução 10 (dez) meses. 



 
 

 

 
 
 

  Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 
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CLÁUSULA XXVI – DO FORO 
 

As partes elegem o Foro da Comarca de Pacajá, Município do Estado Pará, para dirimir quaisquer dúvidas e 

controvérsias oriundas do presente Termo. 

 

E, por estarem justos e contratados, firmam o ato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 

testemunhas abaixo, para que sejam produzidos os efeitos legais e pretendidos. 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  

 

Pacajá/PA ...... de ............. de  2018 

 

 
_______________________________________ 

MUNICIPIO DE PACAJA 

FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Prefeiro Municipal  

 

_________________________________ 

empresa ...................................... 
CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

__________________________ 

 

 

__________________________  
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Prefeitura Municipal de Pacajá 
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ANEXO IV – TOMADA DE PREÇOSS Nº. 02-001/2018   
(MODELO) 

 

TOMADA DE PREÇOSS Nº. 02-001/2018 
 
 

TOMADA DE PREÇOSS Nº 02-001/2018 
ORDEM DE SERVIÇO Nº ......../2018 

 

OBRA: Construção Civil 

OBJETO:  

LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOSs nº.  02-001/2018 

ENDEREÇO: Município de Pacajá/PA.  

VALOR R$:  

REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta, Empreitada por preço global de material e mão-de-

obra. 

 

CONTRATADA:  

ENDEREÇO:  

C.N.P.J. Nº:  

TELEFONE:  

 

MODALIDADE DE PAGAMENTO: De acordo com o Contrato. 

RECURSOS: recursos oriundos do Tesouro Municipal (recursos próprios). 

REAJUSTAMENTO: Não Haverá reajuste. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 (dez) meses. 

PENALIDADE: De acordo com o art. 86, 87, 88 da Lei nº 8.666/93 
 

Pacajá/PA, ........... de .................... de 2018. 

 

 

 
 

 

________________________________ 
MUNICIPIO DE PACAJA 

FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Prefeiro Municipal  
Contratante 

 

 

____________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

Contratada 

 

  

 
 

________________________________ 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Fiscal do Contrato 
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ANEXO V – TOMADA DE PREÇOSS Nº. 02-001/2018   
(MODELO) 

 

 

 

CARTA-CREDENCIAL 
 

 

 

À Comissão Permanente de Licitação 

 

Ref: Edital de TOMADA DE PREÇOSs nº 02-001/2018 – MUNICIPIO DE PACAJÁ.  

Objeto: Implantação do Sistema de Abastecimento de Água na Comunidade Vila Bom Jardim, zona rural do 

municipio de Pacajá/PA, em atendimento ao objeto do Convenio nº 831114/2016-MS/FNS 

 

 

Prezados Senhores, 

 

O abaixo assinado (inserir o nome completo), carteira de identidade ou equivalente (inserir o 

número e órgão emissor), na qualidade de responsável legal pela Licitante (inserir nome da licitante), 

vem, pela presente, informar a V. Sas que o senhor (inserir o nome completo), carteira de identidade 

(inserir o número e órgão emissor), é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e 

recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar as atas, propostas de 

preções, declarações,  e demais documentos e poderes para renunciar prazos recursais a que se referir à 

licitação em epígrafe. 
 

 

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2018. 

 

 

 

 

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 

(Nome, RG n° e assinatura do representante legal) 

 

 

 

Obs.: firma reconhecida do responsável legal 
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ANEXO VI – TOMADA DE PREÇOSS Nº. 02-001/2018   
(MODELO) 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS 
 

 

 

Ref: Edital de TOMADA DE PREÇOSs nº 02-001/2018 – MUNICIPIO DE PACAJÁ.  

Objeto: Implantação do Sistema de Abastecimento de Água na Comunidade Vila Bom Jardim, zona rural do 

municipio de Pacajá/PA, em atendimento ao objeto do Convenio nº 831114/2016-MS/FNS 

 

 

 O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), representante 

legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ e endereço completo), 

DECLARA que a mesma recebeu o Edital e todos os seus anexos relativo ao objeto (inserir o objeto) da TOMADA 

DE PREÇOSs supramencionada. 

 

 

 

 

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2018. 

 

 

______________________________________________ 

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

  Estado do Pará 
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ANEXO VII – TOMADA DE PREÇOSS Nº. 02-001/2018   
(MODELO) 

 

 

 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

 
Ref: Edital de TOMADA DE PREÇOSs nº 02-001/2018 – MUNICIPIO DE PACAJÁ.  

Objeto: Implantação do Sistema de Abastecimento de Água na Comunidade Vila Bom Jardim, zona rural do 

municipio de Pacajá/PA, em atendimento ao objeto do Convenio nº 831114/2016-MS/FNS 

 
 
  Atestamos que a(o) Sr(a). .............................., Engenheira(o) Civil ou Arquiteto, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº. ............ CREA/CAU....., Responsável Técnico (RT) da empresa ................................, 

inscrita no CNPJ nº. ......................................, conforme determina o item 8 do edital de TOMADA DE PREÇOSS 

nº  02-001/2018, efetuou visita “in loco” no dia 23/01/2018 no local a ser realizado os serviços objeto da licitação 

em epígrafe, e que a(o) mesma(o) tomamos conhecimento  de todos os aspectos que possam  influir direta e 

indiretamente na formulação da proposta financeira e execução dos serviços. 

 

 

Pacajá/PA, ...... de........................ de 2018. 

 

 

 

______________________________________ 

Engenheiro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CREA/PA xxxxxxxxxx 

MUNICIPIO DE PACAJÁ - SEPLAN 

 

 

___________________________ 
Eng. xxxxxxxxxxxxxxxxx 

CREA/PA ............ 
Empresa: ........... 

 

 
 

Obs: anexar a declaração do responsável pela visita técnia 
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ANEXO VIII – TOMADA DE PREÇOSS Nº. 02-001/2018   
(MODELO) 

 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
 

À Comissão Permanente de Licitação 

 

Ref: Edital de TOMADA DE PREÇOSs nº 02-001/2018 – MUNICIPIO DE PACAJÁ.  

Objeto: Implantação do Sistema de Abastecimento de Água na Comunidade Vila Bom Jardim, zona rural do 

municipio de Pacajá/PA, em atendimento ao objeto do Convenio nº 831114/2016-MS/FNS 

 

 

       Conforme o disposto no Edital e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do 

CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia declararam que o responsável técnico pela 

obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é: 

 

Nome:  

Especialidade: 

CREA N°: 

Data do registro: 

 

                   Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao Nosso quadro 

técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes. 

  

 

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2018. 

 

 

________________________________________________ 

(nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 

 

 

______________________________________________________________ 

(nome, CREA n° e assinatura do engenheiro habilitado da proponente) 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

  Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Pacajá 
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 pmpacaja.cpl@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX – TOMADA DE PREÇOSS Nº. 02-001/2018   
(MODELO) 

 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

 

 

 

À Comissão Permanente de Licitação 

 

Ref: Edital de TOMADA DE PREÇOSs nº 02-001/2018 – MUNICIPIO DE PACAJÁ.  

Objeto: Implantação do Sistema de Abastecimento de Água na Comunidade Vila Bom Jardim, zona rural do 

municipio de Pacajá/PA, em atendimento ao objeto do Convenio nº 831114/2016-MS/FNS 

 

 

 O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), representante 

legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ e endereço completo), 

DECLARA, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de TOMADA DE PREÇOSs em 

consideração e dos respectivos modelos, adendos, e anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão 

que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições 

estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar a(s) obra(s) e/ou os serviços. 

 

            Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação 

ou que comprometam a idoneidade da Licitante. 

 

 

 

 

 

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2018. 

 

 

(nome, RG n° e assinatura do responsável legal) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

  Estado do Pará 
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ANEXO X – TOMADA DE PREÇOSS Nº. 02-001/2018   
(MODELO) 

 

 
 

 

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF 

 

 

 

À Comissão Permanente de Licitação 

 

Ref: Edital de TOMADA DE PREÇOSs nº 02-001/2018 – MUNICIPIO DE PACAJÁ.  

Objeto: Implantação do Sistema de Abastecimento de Água na Comunidade Vila Bom Jardim, zona rural do 

municipio de Pacajá/PA, em atendimento ao objeto do Convenio nº 831114/2016-MS/FNS 

 

 

 

 O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), representante 

legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ e endereço completo), 

DECLARA, em atendimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/88 que não possui em 

seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 

14 (quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz. 

 

 

 

Local e data ____________________ 

 

 

 

______________________________________ 

nome e CPF do representante legal da empresa 

 

 

 

 

Obs: se o licitante possuir menores de 16 anos na condição de aprendizes deverá declarar 

expressamente. 
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